JEGYZŐKÖNYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2016. július 28. napján
18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli ülésén.
Napirendi pontok:
1. Faluház előtti tér locsolóberendezésének kiépítésére és a parkosításra vonatkozó ajánlatok
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. A Sződ, Dózsa György út 178. szám alatti önkormányzati ingatlan bontására vonatkozó
ajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3. A Faluház klímarendszerének karbantartására vonatkozó árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester

Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt és a
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 képviselő jelen van, a
képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a napirendi pontokat
elfogadja.
A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének – figyelembe véve a sorrendet –Dávid Tamás képviselőt
javasolja. A képviselő-testület 6 igen szavazattal Dávid Tamás képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek
egyhangúlag elfogadja.
1. Faluház előtti tér öntözőhálózat kiépítésére és a parkosításra vonatkozó ajánlatok
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Faluház előtti tér öntözőhálózatának kiépítésére,
és a gyeptelepítésre vonatkozóan három ajánlat megérkezett. részletesen ismerteti az ajánlatok
tartalmát
A legkedvezőbb ajánlatot a Mészáros Kerttechnika Kft nyújtotta be, aki az öntözőhálózat kiépítését
bruttó 1.729.831.- forintért, a gyeptelepítést pedig bruttó 2.582.418.- forintért vállalná. A másik két
ajánlattevő ettől az összegtől magasabb vállalási árat adott meg. Az ajánlatokat a képviselők részére
megküldtük, mindenki részletesen át tudta tekinteni. Javaslom, hogy a legkedvezőbb ajánlatot fogadja
el a képviselő-testület. Kérem, hogy akinek kérdése, javaslata van az ajánlatokkal kapcsolatosan,
szíveskedjen jelezni.
Juhász István: Amennyiben az ajánlatot elfogadjuk, mikor kezdődnek meg a munkálatok?
Hertel László: Amint a szerződés aláírásra kerül, és a vállalkozó fel tud vonulni a munkát meg lehet
kezdeni. Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2016.(VII. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Faluház előtti tér
öntözőhálózatának kiépítésével, a mellékelt árajánlat alapján bruttó: 1.729.831.- forint vállalási
árért, valamint a tér gyeptelepítésével bruttó: 2.582.418.- forint vállalási árért a Mészáros
Kerttechnika Kft-t (2134 Sződ, Bem József u. 3.) bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási Szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. A Sződ, Dózsa György út 178. szám alatti önkormányzati ingatlan bontására vonatkozó
ajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az öreg iskola bontására vonatkozóan három
ajánlat érkezett az önkormányzathoz, mely ajánlatokat a képviselők részére megküldtük. A
legkedvezőbb árajánlatot a GREEN-GOES Kft nyújtotta be, aki bruttó: 6.858.000.- forint összegért
vállalná a bontást. Javaslom, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céget bízza meg a testület a
munka elvégzésével. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, szíveskedjen
jelezni.
Papp István: A bontási engedélyt már megkapta az önkormányzat?
Hertel László: Igen megkaptuk és július 2. napjától lehet megkezdeni a bontási munkálatokat. Van-e
további kérdés, javaslat. Mivel további kérdés nem merül fel, kérem, hogy szavazzunk a legkedvezőbb
ajánlat elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2016.(VII. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ, Dózsa György út 178.
szám alatti önkormányzati ingatlan (öreg iskola épülete) bontásával, a mellékelt árajánlat
alapján, bruttó: 6.858.000.- forint vállalási érért, a GREEN-GOES Kft-t (2030 Érd, Bádogos u.
57.) bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási Szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Továbbá tájékoztatom a képviselőket, hogy minden olyan építési munkálathoz, amely
engedélyhez kötött, szükség van műszaki ellenőri közreműködésre. Így van ez az iskola bontásánál is.
Ajánlatot kértem Kádár Zsuzsannától, a Pannon P.J. Kft vezetőjétől a műszaki ellenőri munka
elvégzésére vonatkozóan, mivel ez a cég látta el a Szent István út és bekötőútjainak építésénél ezt a
feladatot. Az ajánlat alapján a bontásnál a műszaki ellenőri feladatokat bruttó: 200.000.- forintért
vállalná. Javaslom, hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot.
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Erdélyi Balázs: Az útépítési munkálatok során nem volt kifogás a munkájával kapcsolatosan?
Hertel László: Nem merült fel probléma, munkáját kifogástalanul végezte. Van-e további kérdés?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk az árajánlat elfogadására vonatkozóan.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2016.(VII. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ, Dózsa György út 178.
szám alatti önkormányzati ingatlan (öreg iskola épülete) bontásával kapcsolatosan bruttó:
200.000.- forint összegért, a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Pannon P.J. Kft-t(2131 Göd,
Hessp Róbert u. 6.) bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási Szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. A Faluház klímarendszerének karbantartására vonatkozó árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Faluház klímarendszerének folyadékhűtő
szivárgásvizsgálatát kötelező minden évben elvégezni. Erre vonatkozóan a CS80 Kft adott árajánlatot,
aki a rendszer javítását is elvégezte. Mivel kötelező az éves felülvizsgálat, javaslom, hogy az ajánlatot
a testület fogadja el. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése van, szíveskedjen jelezni.
Mivel kérdés nem merült fel, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2016.(VII. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Faluház klímarendszerének
kötelező folyadékhűtő szivárgásvizsgálatával bruttó: 38.100.- forint/év összegért a CS(§ Kft-t
(1161 Budapest, Csömöri u. 80.) bízza meg.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai rendkívüli ülésen további megtárgyalandó
napirendi pont nincs, a képviselők további hozzászólási szándékukat nem jelezték, az ülést 19.45
órakor bezárja.
--------------------------------------------Hertel László
polgármester

---------------------------------------------dr Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző

-------------------------------------------Dávid Tamás
jegyzőkönyvhitelesítő
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