Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/507-030
E-mail:onkurkut@vnet.hu
………………………………..........................................................

MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. július 31-én (szerdán) 17, 00 órai
kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Napirendi pont: 1) Béke utca végén lévő csapadékvíz elvezető árok felújítása.
Előadó: polgármester
Napirendi pontok tárgyalása után:
Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2013. július 29.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tárgy: Béke utca végén lévő csapadékvíz-elvezető árok felújítása.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2013. július 31-ei rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi polgármesteri tájékoztatóban is kitértem rá, hogy a faluvégi árokrendszer
(Sikosék előtti szakasz) kialakításának gépi munkálatai a bánya segítségével és az
önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak, és a traktoros-közterületi
munkás közreműködésével elkészültek.
A burkolóelemek mielőbbi lehelyezése indokolt, hogy a kialakított mederágyazat az
esőzések hatására számottevően ne károsodjon.
Azonban a szakszerű kiépítés még szakemberek részére is kb. egy hetet vesz
igénybe. A községgazdálkodás egyéb feladatai ellátásának biztosítása, valamint az
árok hosszú távú biztonságos kiépítése miatt a szakipari munkát nem célszerű
közfoglalkoztatottakkal elvégeztetni, ezért több képviselő javaslatára árajánlatokat
kértem a burkolóelemek lehelyezésre, az árok további kivitelezésére.
Felmerült egy fontos szakmai kérdés is hogy 5 cm-es murva és 5 cm-es betonágy,
vagy 10 cm-es betonágy kerüljön kialakításra.
Kivitelezőktől, mérnököktől ( Boroszlán Kft, Beszt Kft, Pilter István ) is tájékozódtunk
és a többségi vélemény a 10 cm-es betonágyba helyezés mellett szólt, ezért a
korábbi árajánlatok pontosítása megtörtént mindkét variációra.
A szakmailag is alátámasztott - közút melletti útárok építése 60X40X10-es
betonlapokból, betonágyba rakva, 10X20-as beton szegéllyel lezárva. (1 fm = 2,2 m 2
,) - beérkezett árajánlatok 185 fm-re, azaz összesen 407 m 2-re vonatkoznak,
amelyeket az alábbi táblázatba foglalom össze.

Árajánlatot adó cég

1 m2-re jutó
árajánlat

Árajánlat
Nettó
összege

Árajánlat
bruttó
összege

Megjegyzés

Bakony Víz Kft
5.691.-+ÁFA 2.316.237.- 2.941.621.- Mindkét
kivitelezési
( Zirc, Kossuth u. 81. )
formára adott ajánlatot, ez
a 10 cm-es betonnal
készülő ártétele

Németh Építőipari Kft
( Ajka, Gyár u. 1.)

6.000.-+ÁFA 2.442.000.- 3.101.340.- Az
árajánlat
az
anyagköltséget
is
tartalmazza, de a továbbra
sem vállalja a beszerzést,
csak a munkavégzést

Vargáné Pálfi Éva 4.986.-+ÁFA 2.029.302.- 2.577.214.- Csak
a
10
cm-es
egyéni vállalkozó
betonágyazatra
készített
( Beled, Ciráki u. 9. )
árajánlatot szakmai okok
alapján

A Beszt Kft-t megkértem, hogy mérnök tervező programmal szintén készítsen
árajánlatot, amely szerint 1 m2 vetített költség 11.563.-Ft + ÁFA, tehát a benyújtott
árajánlatok mind kedvezőbbek.
Paksa Ferenc egyéni vállalkozó megkeresésére is sor került, aki jelezte, hogy nem
adna árajánlatot, mert nem kívánja a munkát elvégezni.
A faluban keletkező csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok ezen szakaszának
végleges, időtálló megoldása elengedhetetlen. A mederelemek beszerzésére is már
520 ezer Ft-ot költöttünk és a bánya gépi munkasegítsége is nagy segítséget
jelentett.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését.
Úrkút, 2013. július 29.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
1.) Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a becsatolt árajánlatok

alapján a Béke utca végén (Sikosék előtt) lévő 407 m2 területű
csapadékvíz elvezető árok felújításának befejező munkáira Vargáné
Pálfi Éva vállalkozó (9343 Beled, Ciráki u.9.) bruttó 2.577.214.- Ft
értékű árajánlatát fogadja, melynek forrását az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében az általános gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.
2.) Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és a
vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

ÁRAJÁNLAT
A. variáció: Közút melletti útárok építése 60X40X10-es betonlapokból, murva és betonágyba rakva, 10X20-as beton
szegéllyel lezárva
Tételes ajánlat 1 fm-re vetítve:
Kiterített rézsű 2X0,1 szegély
2X40X60 lap fenék
2X60 lap oldal rézsű
összesen:

0,20 m2
0,80 m2
1,20 m2___________
2,20 m2 x 185 fm =

Tételes ajánlat 1 m2-re vetítve:

407 m2

anyag

Munkamegnevezés
1. Föld, iszap, rézsű helyreállítás murva ágyazatnak
2. 5 cm-es murva ágyazat készítés kész tükörre.
3. 5 cm-es beton ágyazat készítése tömörítéssel
4. 60/40/10 lapok beépítése betonágyazatba.
5. 10/20 betongerenda készítés a rézsű mindkét
oldalán 2X1 fm

díj

Anyag költség

Munkadíj

-

150
180
600
1580
650
3160 Ft/m2+ Áfa

2

1 m 40X60X10 lap beépítési ára összesen:

Készül 407 m2 , ami összesen:

1286120 Ft + Áfa

B. variáció: Közút melletti útárok építése 60X40X10-es betonlapokból, betonágyba rakva, 10X20-as beton szegéllyel
lezárva
Tételes ajánlat 1 fm-re vetítve:
Kiterített rézsű 2X0,1 szegély
2X40X60 lap fenék
2X60 lap oldal rézsű
összesen:

0,20 m2
0,80 m2
1,20 m2___________
2,20 m2 x 185 fm =

Tételes ajánlat 1 m2-re vetítve:
Munkamegnevezés
1. Föld, iszap, rézsű helyreállítás beton ágyazatnak
2. 10 cm-es beton ágyazat készítése tömörítéssel
3. 60/40/10 lapok beépítése betonágyazatba.
4. 10/20 betongerenda készítés a rézsű mindkét
oldalán 2X1 fm

407 m2

anyag

díj

Anyag költség
275
1651
605

Munkadíj
150
180
600
650

2531

3160

1 m2 40X60X10 lap beépítési ára összesen:

Készül 407 m2 , ami összesen:

5691 Ft/m2+ Áfa
2316237 + Áfa

Zirc, 2013. július
Haász János
ügyvezető

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................
………………………...
Szám:32-11/2013.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Veszprém
Megyeház tér 1.
Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei
kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.)
KIM rendelet 1.§ és 2. § alapján mellékelten megküldöm Úrkút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvét és mellékleteit.
Úrkút, 2013. augusztus 6.
Tisztelettel:

Rostási Mária
jegyző

