Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere
 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu
5. NAPIRENDI

PONT

ELŐTERJESZTÉS
A Nagycenk, Kiscenki u. 20. sz. alatti Alkotóház kerítés építése

A Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 46/2013. (V.30.)
önkormányzati határozatában döntött arról , hogy támogatja a Friends of Europe Nagycenk
Egyesület pályázatát tájház kialakítására a Kiscenki utca 20. számú ingatlanon. A képviselőtestület egyúttal hozzájárult a tulajdonában lévő ingatlanon a beruházás megvalósításához.
A pályázat nem tartalmazta az ingatlanon 58 m hosszban szükséges utcafronti kerítés építését,
ezért arról a Képviselő-testületnek kellett gondoskodnia. Egy korábbi képviselő-testületi
ülésen, 2014. július 30-án, a képviselő-testület felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy a
kerítés tervezését indítsa el, majd a tervező által készített kivitelezési költségvetést a soron
következő ülésen a képviselő-testülettel ismertesse.
Az Önkormányzat műszaki ellenőre, Kiss József egyeztetett a KÖH Soproni Irodájával, aki
az 1. számú melléklet szerinti feljegyzést készítette, és abban határozta meg a kerítés műszaki
paramétereit.
Terv nélkül , ajánlat alapján egy erdélyi kivitelező cég olyan ajánlatot adott, mely nemcsak
kedvező volt, hanem az építési anyag közvetlenül a Prompt-Holz Bt-től került megvásárlásra,
míg a munkadíjat számlázta a kivitelező cég, a Kastely Invest Kft. ( 2. számú melléklet )
Az Önkormányzat képviselő-testületének tagjait az utolsó rendes testületi ülést ( szeptember
11. ) követően telefonon megkérdeztem a kerítés építésének lehetőségéről, elmondtam a cég
ajánlatát, és felhatalmazást kaptam a munka megrendelésére.
A melléklet szerinti számlák ( 3. számú melléklet ) készültek fenti tárgyban , kiegészülve
azzal, hogy az ingatlanon a belső kerítést ( szomszédos ingatlan felé esőt ) is meg kellett
építeni, mivel olyan nagy volt a szintkülönbség az ingatlanon belül, és mint közösségi ház,
udvar területén az igénybe vevők számára balesetveszélyes volt, ezért a munkát a belső
kerítésre is megrendeltem, aminek eredményét már látták T. Képviselők az Alkotóház avatási
ünnepségén, 2014. október 25-én.
További költségként merült fel a tereprendezés,szintkülönbség kiegyenlítése, valamint
jelenleg készül a kerítésre a kapu is.
Kérném a Tisztelt Képviselő-testületi tagokat, hogy fogadják el a Kiscenki u. 20. sz. alatti
kerítés építésének költségeit.
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…………………./2014.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja, és
2014.évi költségvetésében szerepelteti, a Nagycenk, Kiscenki u. 20. sz. alatti ingatlan külsőbelső kerítés építésének költségeit, bruttó 4.639.023 Ft összegben.
Az összeg nem tartalmazza a tereprendezéshez, szintkülönbség kiegyenlítéséhez, valamint
a kapu készítéséhez szükséges költségeket.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014.évi költségvetési
többletbevétele terhére a már teljesített kiadás összegét biztosítsa, valamint a tereprendezés
és a kapukészítés költségeinek kiegyenlítéséről, a teljesítés igazolását követően,
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Csorba János polgármester
Nagycenk, 2014. október 29.
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