1. napirend

Előterjesztés
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 1-jén tartandó rendkívüli ülésére
Tárgy:

Kékkút, 9/1. hrsz.-ú ingatlanon lévő épület (bolt) és a 9/2. hrsz.-ú ingatlanon lévő
épület (hivatali épület) felújítása
Előterjesztő:
Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Előkészítette:
Pálffyné Cséri Mónika műszaki ügyintéző
Jogszabállyal nem ellentétes
Előterjesztő

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző

Tisztelt Képviselő – Testület!
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Kékkút, 9/1. hrsz.-ú
ingatlanon lévő, boltként funkcionáló épület külső homlokzatának javítását, festését határozta
el, mely munka elvégzéséhez árajánlatot kért.
A kivitelezési munkák elvégzésére a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.)
nyújtott be árajánlatot, melynek összege 1.180.000 Ft+ÁFA, bruttó 1.498.600 Ft.
Az árajánlat jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Továbbá a Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő Kékkút, 9/2. hrsz.-ú
ingatlanon lévő önkormányzati épületet is fel kívánja újítani, szintén külső homlokzat
javítással, festéssel, a polgármesteri iroda padlóburkolatának cseréjével, a tetőtéri ablakok
pácolásával, kazánhelyiség csempézésével.
Fenti munkára szintén árajánlatot kért a Testület, melyre a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs,
Fenyves u. 4.) nyújtott be árajánlatot, melynek összege 3.130.000 Ft+ÁFA, bruttó 3.975.100
Ft.
Az árajánlat jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Fentiek alapján kérem, hozzák meg döntésüket:
Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2019. (….) HATÁROZATA
8254 Kékkút, 9/1. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanon lévő épület felújításáról

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8254 Kékkút, 9/1. helyrajzi
számú Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanon lévő boltként
funkcionáló épületet felújítja.
A beruházás finanszírozására szükséges forrás Kékkút Község Önkormányzata
költségvetésében rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület a bruttó 1.498.600 Ft összegű árajánlatot elfogadja, a munka
elvégzésére megbízza a Folyondár 2008 Kft.-t.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a megbízási szerződést aláírja.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Határidő: folyamatos

Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2019. (….) HATÁROZATA
8254 Kékkút, 9/2. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanon lévő épület felújításáról
Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8254 Kékkút, 9/2. helyrajzi
számú Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanon lévő
önkormányzati épületet felújítja.
A beruházás finanszírozására szükséges forrás Kékkút Község Önkormányzata
költségvetésében rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület a bruttó 3.975.100 Ft összegű árajánlatot elfogadja, a munka
elvégzésére megbízza a Folyondár 2008 Kft.-t.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a megbízási szerződést aláírja.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Határidő: folyamatos

