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Nagycenk, Gyár utca és az Eperfasor felújítása

Tisztelt Képviselő-testület!
2017. február 23-ai ülésen elfogadta a képviselő-testület a 2017.évi költségvetést. A költségvetésen belül a Nagycenk, Gyár utca felújítására a képviselő-testület bruttó 20 millió Ft költséget, az
Eperfasor felújítására bruttó 5 millió Ft kiadást irányzott elő. A telekeladásból ( gazdasági és lakótelkek ) származó bevételek lehetővé teszik a Gyár utca részszakaszának felújításán kívül az
Eperfasor utca egyidejű aszfaltozását, melynek indokoltsága alátámasztott, mivel az utca felújítása már évek óta eltervezett feladat, lakossági írásbeli kérelem is érkezett ezzel kapcsolatban a
képviselő-testület felé.
Az útfelújítások egy része az adott árajánlatok tartalma alapján valósultak meg.
Ezek az ajánlatok a Gyári kert elejéig szóltak, ugyanakkor indokolt lenne a Békavár elejéig ( az
Unser Lagerhausig ) elkészíttetni az aszfaltozást.
A képviselő-testület véleményét kikértem ezzel kapcsolatban, és augusztus 22-én a képviselőtestület tagjai támogatták, hogy a legkedvezőbb költségű ajánlattevővel megkössem a vállalkozási szerződést, valamint a tartalék terhére a Gyár utca folytatásának aszfaltozását is elvégezzük. Az
árajánlat a kiegészítésre 2017. augusztus 31-én megérkezett.
Ezzel a döntéssel lehetőségem nyílt az Unser Lagerhaus Kft-vel a tárgyalásra, hogy az előirányzott 5 évre szóló, évi 2 millió Ft támogatási összeget (melyből már 2 évet megfizetett)
egyösszegben (6 millió forint), szeptember hónapban megfizesse az önkormányzatnak.
3 ajánlattevő adott az útfelújításra ajánlatot (1.; 2, 3. számú mellékletek ) , melyek közül a Meliorációs és Rekultivációs Kft adta a legkedvezőbb ajánlatot, így a vállalkozási szerződést vele
kötöttem meg. A cégtől kértem ajánlatot a Gyár utca végének befejezésére, valamint az Eperfasor
felújítására is, melyet szintén csatolok. (4. és 5. melléklet)
A kivitelezési határidőnek 2017. október 31-ét javasolom elfogadni.
………/2017.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Meliorációs és Rekultivációs Kft-t ( 9700 Szombathely, Vépi u. 39. ) a Nagycenk, Gyár utca– a mellékelt árajánlat szerinti hosszban és mennyiségben -- útfelújítási munkáinak elvégzésével.
A kivitelezői ajánlat tartalmazza a vállalt munkák műszaki paramétereit.
Az útfelújítás költsége: 19.972.762 Ft ( bruttó összeg ) – módosított összeg: -23.746.510 FtA kivitelezési határidő: 2017. október 31.
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A képviselő-testület felhatalmazza utólagosan a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, valamint a műszaki ellenőrrel a szerződés megkötésére.
A képviselő-testület a 2017.évi költségvetésében a fejlesztési kiadások és a költségvetési tartalék
terhére a műszaki átadás-átvételt követően engedélyezi a kifizetést.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: vállalkozási szerződés alapján, teljesítés szerint
………/2017.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Meliorációs és Rekultivációs Kft-t ( 9700 Szombathely, Vépi u. 39. ) a Nagycenk, Gyár utca végének – a mellékelt árajánlat szerinti hosszban és mennyiségben -- és az Eperfasornak az útfelújítási munkáinak
elvégzésével.
A kivitelezői ajánlat tartalmazza a vállalt munkák műszaki paramétereit.
Az útfelújítás költsége: 4.370.565 Ft ( bruttó összeg )
A kivitelezési határidő: 2017. október 31.
A képviselő-testület felhatalmazza utólagosan a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, valamint a műszaki ellenőrrel a szerződés megkötésére.
A képviselő-testület a 2017.évi költségvetésében a fejlesztési kiadások és a költségvetési tartalék
terhére a műszaki átadás-átvételt követően engedélyezi a kifizetést.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: vállalkozási szerződés alapján, teljesítés szerint

Nagycenk, 2017. szeptember 4.

Csorba János
polgármester

