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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november ll-én megtartott
soron kívüli üléséről.
Jelen vannak: Kamarás Zsolt polgármester-levezető elnök, Matastik Pálné dr., Dr. Katona Gábor,
Tarkó László, Kun László, Patocskai László, Csomor Gábor
Tanácskozási joggal jelen van: Vankóné Jekli Anikó jegyző
Kamarás Zsolt Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, a Testület
határozatképes. A meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot.

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás
nélkül, 7 igen, Onem szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

98j201S(Xl.ll.) számú Határozat a napirend elfogadásáról
Tiszaroff KözségiÖnkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:

1. Tiszaroff községi Önkormányzat tulajdonában lévő épületek tetőfelújítása

Tiszaroff
községi
tetőfelú jítása

Önkormányzat

tulajdonában

lévő

épületek

Kamarás
Zsolt: Több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő Dózsa György úti rendőrségi épület teteje beázik, és a közfoglalkoztatásban
dolgozó közmunkások között nincs olyan, aki a tető javítását el tudná végezni, mert az
speciális szakmunkát igényel. Ezen kívül a jelenleg felújítás és bővítés alatt lévő művelődési
ház épület pala teteje is rossz állapotban van, mohával, zuzmóval erősen szennyezett, több
helyen repedezett és törött. A folyamatban lévő projekt nem tartalmazza a meglévő épület
tetőfedésének cseréjét, vagy javítását, ezért annak elvégzése az Önkormányzat, mint
tulajdonos feladata. Az általunk megkeresett vállalkozással felmérettűk a tetők állapotát, és az
elvégzendő felújítások munkaigényét. Művelődési ház: 482.000,-Ft+ áfa, Rendőrségi épület:
408.000,-Ft+áfa. Tekintettel arra, hogyafelújítások
a tetők állapota miatt már halasztást nem
tűrnek, kérem a Képviselő-testület
felhatalmazás át arra, hogy a felújítási munkákat
megrendeljem. és az ehhez kapcsolódó vállalkozási szerződést megkössem.

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás
nélkül, 7 igen, Onem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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99/2015.(XI.ll.)
számú határozat
Tiszaroff
tulajdonában lévő épületek tetőfelújításáról

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött

községi

arról,

hogya

Önkormányzat

Tiszaroff Községi

Önkormányzat tulajdonában lévő Rendőrségi épület, valamint Művelődési ház épület tetőfedésének
javítására érkezett árajánlatot elfogadja, megbízza Kamarás Zsolt polgármestert a javítási munkák
megrendelésével.
A tetőfelújításhoz szükséges 890.000.-Ft+ áfa, azaz Nyolcszázkilencvenezer forint+ áfa összeget
költségvetéséből biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: soron kívül

Erről értesül:
KamarásZsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző

Kamarás Zsolt: Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, megköszönöm a képviselők munkáját, az
ülést bezárom.

K.m.f.

polgármester

Jegyzőkönyv-vezető
Rézsó Mihál~Lf
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POLGARMESTERETOL

TISZAROFF KözsÉG

Meghfvó
Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

2015. november ll-én (szerdán) 14 órakor
soron kívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme
5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.

NAPIREND:
1. Tiszaroff községi Önkormányzat tulajdonában lévő épületek tetőfelújítása

Tiszaroff, 2015. november 9.
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Tiszaroff, Szabadság út 22.

Kamarás Zsolt
polgármester
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Tel./Fax: 06 56/438-000

TISZAROFF

Rozséc

POLGÁRMESTERÉTŐL

Tisztelt Képviselő-társak!

Több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa György
úti rendőrségi épület teteje beázik, és a közfoglalkoztatásban dolgozó közmunkások között nincs
olyan, aki a tető javítását el tudná végezni, mert az speciális szakmunkát igényel.
Ezen kívül a jelenleg felújítás és bővítés alatt lévő művelődési ház épület pala teteje is rossz
állapotban van, mohával, zuzmóval erősen szennyezett, több helyen repedezett és törött. A
folyamatban lévő projekt nem tartalmazza a meglévő épület tetőfedésének cseréjét, vagy
javítását, ezért annak elvégzése az Önkormányzat, mint tulajdonos feladata.
Az általunk megkeresett
felújítások munkaigényét.

vállalkozással

felmérettük a tetők állapotát, és az elvégzendő

Az elektronikusan érkezett állapotfelmérések és árajánlatok szerint a munkadíjak a következők:

Művelődési ház: 482.000,-Ft+ áfa
Rendőrségi épület: 408.000,-Ft+áfa
Tekintettel arra, hogyafelújítások
a tetők állapota miatt már halasztást nem tűrnek, kérem a
Képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy a felújítási munkákat megrendeljem, és az ehhez
kapcsolódó vállalkozási szerződést megkössem.

Tiszaroff, 2015. november 9.
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~--Kamarás

Zsolt
polgármester

Tiszaroff, Szabadság út 22.

Telefonszám:06-56/438-025

