ELŐTERJESZTÉS
Hegymagas Község Polgármesterének
2021. március 16-i döntésére
Hegymagasi temető kerítés építés kivitelezőjéről döntés

Előterjesztő: Gyurka Miklósné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Hegymagas Község Önkormányzata a Magyar Falu Program Temetői infrastruktúra fejlesztése
(MFP-FVT/2020) pályázaton 3 millió Ft-ot nyert a temető kerítésének felújítására.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy e célra magánszemély közérdekű adomány címén
1.000.000 Ft-ot fizetett be az önkormányzat számlájára.
A pályázati támogatási szerződés szerint a felújítási munkákat május 31-ig el kell végezni.
Több környékbeli vállalkozót megkerestünk, sajnos többen arról tájékoztattak, hogy 2021 évre
már nem tudnak munkát vállalni, illetve csak a támogatási szerződésben meghatározott határidő
lejártát követően tudják a munkakezdést vállalni. Ajánlatkérésünkre az alábbi árajánlatok
érkeztek vissza.
1.) Rand Ép Tech. Team Kft (1083 Budapest, Práter u. 59.)
-

anyag, munkadíj

bruttó 4.518.025 Ft

2.) Happy Pfeifer Park Kft. (1081 Budapest, Bezerédi u. 19.)
-

Anyag, munkadíj

bruttó 5.154.193 Ft

3.) Klau Tech Team Kft (1122 Budapest, Hajnóczy József u. 11.)
-

Anyag, munkadíj

bruttó 5.399.913 Ft

Az ajánlattételek az előterjesztés mellékletét képezik.

A legalacsonyabb összegű árajánlat is magasabb, mint a pályázati támogatás, illetve a
közérdekű adomány összege. A hiányzó forrást az általános tartalék terhére tudja az
Önkormányzat biztosítani.
Javasolom, hogy a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó vállalkozást bízza meg a testület a
temető kerítés építési munkáival.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8.
napjától a Képviselő-testület feladat és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve az
előterjesztésben foglaltakat javaslataikkal kiegészíteni, továbbá véleményüket megküldeni
szíveskedjenek.

Határozati javaslat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (III. …) Kt határozata
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzata polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye
kikérésével a következő döntést hozom:
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program (MFP-FVT/2020)
keretében meghirdetett, Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020 című pályázat keretében
megvalósuló az önkormányzat tulajdonában lévő, Hegymagas 2 hrsz-u ingatlanon lévő temető
kerítésének építési munkával a benyújtott árajánlat alapján ………………………….. céget bízza
meg, a határozat mellékletét képező árajánlat szerinti ………. Ft, azaz ………………….. forint
összköltséggel.

A képviselő-testület a beruházás költségeit a 3.000.000 Ft összegű pályázati támogatásból,
magánszemély által a temető kerítésének építése céljára közérdekű adomány címén befizetett
1.000.000 Ft-ból, továbbá …….. Ft-ot a 2021 évi költségvetésben általános tartalék címen
tervezett előirányzat terhére biztosítja.
A Polgármester a vállalkozó tájékoztatásával és a munka megrendelésével kapcsolatos
intézkedéseket megteszi, és a Képviselő-testületet tájékoztatja a megtett intézkedésekről és a
szerződés aláírásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Hegymagas, 2020. március 19.

Gyurka Miklósné
polgármester

