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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-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. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalására.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás
nélkül, 7 igen, Onem, Otartózkodás szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

99j2016.(X. 27.) számú Határozat a napirend elfogadásáról
TiszaroffKözségiÖnkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:
1. Tiszaroff KözségiÖnkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati belterületi utak

kátyúzására adott ajánlatok bírálata
2. A Szabadság tér felújításáról hozott döntés módosítása

Tiszaroff Községi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati
belterületi utak kátyúzására adott ajánlatok bírálata

Kamarás Zsolt: 2016. október 19-én megtartott Képviselő-testületi ülésen a Képviselők több
belterületi út esetében jelezték, és magam is tapasztaltam, hogy azonnali, még a tél beköszöntét
megelőzően javítást igénylő úthibák vannak. Ezeket az úthibákat összegyűjtöttük, és három
vállalkozót megkerestünk, árajánlatot kérve tőlük. Két vállalkozástól érkezett ajánlat. Javaslom az
írásbeli előterjesztés szerint a legelőnyösebb ajánlatot adó vállalkozáskiválasztását.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen, Onem
Otartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

lOO/2016.(X.27.)számú Határozat a belterületi utak kátyúzásárói
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a javítást igénylő
önkormányzati belterületi utak kátyúzási feladatainak elvégzésével az összességében legelőnyösebb
ajánlatot adó NAGY BULL Kft. kívánja megbízni. Az elfogadott ajánlati ár : 1.322.500,-Ft+ áfa,
mely összeget az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosít.
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kamarás Zsolt polgármestert, hogya
szükséges vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: Kamarás Zsolt polgármester
Határidő: 2016. december 31.
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Erről értesül:
Pénzügy
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző

ASzabadság tér felújításáról hozott döntés módosítása
Ez év júniusában megtartott Képviselő-testületi ülésen a Testület 47/2016. (VI.29.) számú
határozatával döntést hozott a Szabadság tér felújításáról, és felhatalmazást kaptam 7 millió forint
erejéig az ajánlatok bekérésére és a kötelezettség vállalásra. Az emlékmű felújításra és a parkosításra
már megérkeztek az ajánlatok, melyeket a 2016. október 19-én tartott ülésen már előterjesztettem a
Képviselő-testület részére. A Képviselő-testület meg is hozta döntését, elfogadásra került a Füred
Gránit Kft. 5.908.431,-Ft-os, valamint a Tószegi Mini Kertészeti Áruda 2.014. OOO,-Ft-osajánlata.
Ez a két ajánlat már kimerítette a Képviselő-testület által meghatározott keretet, de így még nem lenne
teljes az elképzelt felújítás, hiszen ezek az ajánlatok nem tartalmazták a közbiztonság szempontjából is
fontos kandeláberek, valamint a viakolor burkolókő árát.
Célunk, hogy a megvalósuló beruházás úgy készüljön el, hogy akár több évtizedig is örömére
szolgáljon a tiszaroffiaknak, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy a júniusi döntését módosítva a
felhatalmazást bővítse ki 9 millió forintra annak érdekében, hogy az hiányzó anyagokat
megrendelhessem, megvásárolhassam.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen, Onem
Otartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

101/2016. (X.27.) számú határozat a 47/2016. (VI.29.) számú,
Kamarás Zsolt polgármesternek a Szabadság tér megújításával
kapcsolatos előkészületek megtételére történő megbízásáról szóló
határozat módosításáról
Tiszaroff KözségiÖnkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogya

47/ /2016.(VI.29.) számú

határozatát módosítja azzal, hogy Kamarás Zsolt polgármester felhatalmazásának összeghatárát 7
millió forintról 9 millió forintra emeli annak érdekében, hogy a Szabadság tér teljes felújítása
megtörténhessen.
Felelős: KamarásZsolt
Határidő: azonnal, folyamatos
Erről értesül:
KamarásZsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző

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

Jegyzőkönyv-vezető
Rézsó Mihályné
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