JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.06.07-én 13,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –
Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről.
Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Napirend:
1.
2.
3.
4.

Apc-Petőfibánya 024-es út felújítása
Fő út 41.sz. ingatlan tető felújítása
Petőfi téren buszváró és gyalogátkelőhely tervezése
Egyebek

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt
megnyitja. Az ülésről hangfelvétel készül.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra.
A javasolt napirendi pontokat a bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják.
1./ Napirend: Apc-Petőfibánya 024-es út felújítása
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Az elmúlt ülésen tárgyaltunk már erről a témáról. Megérkezett az ajánlat a Penta Általános
Építőipari Kft-től, mely Kft.-t Csákó úr kért fel.
Halmai László alpolgármester
Az út az önkormányzat tulajdona, mindenképpen szükség van a felújításra. Úthasználati díjat
kellene kérni Csákó úrtól.
Juhász István polgármester
Úthasználati szerződést kellene kötni Csákó úrral, utána kezdeni az aszfaltozást.
Varga János biz. tag
Fizesse ki Csákó úr az útfelújítást és ő vissza tudja igényelni az ÁFA-t.
Szalay Erzsébet biz. tag
Úthasználati díjat fizessen, másként nem fizeti ki az aszfaltozást, nem kell alkudozni vele, ha
nem fizet, le kell zárni az utat.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Csákó úrral egyeztetni kell, utána térjünk vissza a kérdésre, ebben nem tudunk most dönteni.
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Jancsó István biz. tag
Fizesse ki Csákó úr az útfelújítást, az ÁFA-t is igényelje vissza.
Körömi Kázmér biz. tag
Javasolom hívjuk be ülésre Csákó urat és mondja el ő mit szeretne.
Juhász István polgármester
Átbeszélem Csákó úrral az útfelújítást és a jövő héten visszatérünk a kérdésre.
2./ Napirend: Fő út 41.sz. ingatlan tető felújítása
Juhász István polgármester
A Fő út 41.sz. alatti önkormányzati ingatlan tetőszerkezete nagyon rossz állapotban van,
beázik, a csatorna is rossz, az évek óta használaton kívüli kémények sincsenek visszabontva,
egyre romlik az állapota. Kértem árajánlatot, aki a hivatali tetőt is csinálta attól a cégtől, jól
dolgoznak.
Kérem mondjatok véleményt.
Gémes Virág biz. tag
Javasolom helyi vállalkozótól is kérjünk árajánlatot, Müller Gábortól.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom 3 árajánlat legyen és utána döntsünk a kérdésben. Palotai úrtól, Müller Gábortól és
Bukovinszki Viktortól kérjünk árajánlatot.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
43/2016.(VI.07.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták az Apc, Fő út 41.sz. alatti önkormányzati ingatlan
tetőszerkezetének felújítását és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság tagjai javasolják a testületnek, hogy 3 árajánlat /Palotai András, Müller Gábor és
Bukovinszki Viktor vállalkozóktól/ beszerzése után döntsön a felújításban.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
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3./ Napirend: Petőfi téren buszváró és gyalogátkelőhely tervezése
Juhász István polgármester
Megkaptuk az árajánlatot a Petőfi térnél gyalogos átkelőhely- és járdakapcsolatok-,
autóbuszöböl peronnal- és autóbusz-váró pavilon-, valamint a kapcsolódó csapadékvíz
elvezetés építési engedélyezési és kiviteli tervezése tárgyában.
A tervezés után a szakhatóságok jóváhagyása, kivitelező kiválasztása, ez mind sok időbe telik,
csak jövőre lesz belőle valami.
Mészáros Józsefné biz. tag
Csináljuk meg, erről már beszéltünk.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Meg kell csinálni, ki ért egyet ?
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
44/2016.(VI.07.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a MONALISA Tervező- és Szolgáltató Bt. tervezési
ajánlatát Petőfi térnél a 2404.sz. út gyalogos átkelőhely- és járdakapcsolatok-, autóbuszöböl
peronnal- és autóbusz-váró pavilon-, valamint a kapcsolódó csapadékvíz elvezetés építési
engedélyezési és kiviteli tervezése tárgyában és javasolják a testületnek az ajánlat elfogadását.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
Szalay Erzsébet biz. tag
A hivatalt jó lenne kifesteni, mert a tető nagyon szép lett.
Juhász István polgármester
Pályázattal próbáljuk megoldani, meglesz.

-

54

-

4./ Egyebek
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Az egyebek napirendi pont tárgyalása idejére, mivel személyi kérdésekről lesz szó, zárt ülést
rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.
Zárt

ülés

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt
és az ülést 14,15 órakor bezárja.

kmft.

Klajzsovics Ferenc
biz. elnöke

