Előterjesztés
Kékkút Község Polgármestere veszélyhelyzetben hozott döntéséhez
Tárgy:

Előkészítette:

Kékkút, Fő u. 22.-28. számú ingatlanok előtti járdaszakasz kivitelezésére
adott árajánlatok megtárgyalása
Pálffyné Cséri Mónika műszaki ügyintéző
Jogszabállyal nem ellentétes
dr. Szabó Tímea jegyző

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testületének tervei között szerepel, hogy Kékkút
településen tovább bővíti a Fő utcán az eddig megépült járdaszakasz hosszát. A Fő u. 22.-28. számú
ingatlanok előtti szakaszra a tervek már elkészültek, az engedélyezés megtörtént. A kivitelezésre 3
árajánlat került beszerzésre, melyek már a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet alatt érkeztek
meg az Önkormányzathoz.
Kékkút Község Önkormányzatához az alábbi 3 árajánlat érkezett:
1.

Pelso-Via-Bau Kft. (8220 Balatonalmádi, Árok u. 3/b):
9.250.000 Ft +ÁFA, bruttó: 11.747.500 Ft.

2.

Folyondár 2008 Kft. (8227. Felsőörs, Fenyves u. 4.):
8.600.000 Ft +ÁFA, bruttó: 10.922.000 Ft.

3.

Inotaszer-duó Kft. (8100 Várpalota, Polyán u. 29.):
8.950.000 Ft + ÁFA, bruttó: 11.366.500 Ft

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet
került kihirdetésre. Veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését,
miszerint: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat, és hatáskörét a polgármester, ill. a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.
A Képviselő-testület korábban már elhatározta a beruházást, annak előkészítése már megtörtént,
arra előirányzat került betervezésre a 2020. évi költségvetésbe. Annak elhalasztása azért nem
célszerű, mert a vállalkozónak jelenleg van kapacitása a munka elvégzésére, az időjárási
körülmények is alkalmasak a munkavégzésre, a munkavégzés nem zárt térben történik, továbbá a
kijárási korlátozás okán kevesebben vannak a település közterületein, így a munka kevésbé zavarja
ill. akadályozza a lakosok mindennapjait, kevésbé okozna fennmaradást.

Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK VÉSZÉLYHELYZETBEN HOZOTT
…/2020. (…) HATÁROZATA
Kékkút, Fő u. 22.-28. számú ingatlanok előtti járdaszakasz kivitelezésére adott
árajánlatok megtárgyalásáról
Kékkút Község Önkormányzata képviseletében eljáró Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján kapott döntéshozatali jogkörben eljárva a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszélyhelyzetben a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.) 8.600.000 Ft +ÁFA, bruttó:
10.922.000 Ft összegű árajánlatát elfogadom.
Kékkút Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére vállalom a kivitelezés költségét.
A meghozott döntésről értesítem az árajánlatot benyújtó vállalkozásokat.
A vállalkozói szerződés aláírásról gondoskodom.

