Jegvzőkönvv
Készült: szigetbecse Község Polgáfnresteri Hivatalában a 2012. szeptember 6_án taío1t rendkívüli
képviselő-testiileti ülésről.
Jelcn vannak; Magasitz Lajos polgármester'
Bogdán Józscíalpolgármester,
Fcjcsné Schrvarcz Erzsébet. dr. Csemyi Zsuzsanna, Riedl Béla képviselők.

Igazoltan távol: Takács András és Kalona Józsefképviselők'
Tanácskozási joggal rószt

Jeryzőkönywczető:

vctt:

Katona Évajegyző

Szabó Anikó ig. főeltíadó

Magasitz Lajos polgármester köszönti az ülés résávevóit, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a 7
fős testületből jelen van 5 fó, így az hatrírozatképes.
Magasitz Lajos polgármester javaslatoÍ tesz a jegyáköÍyv hitelesítőke:
- Riedl Béla
- dr. Cscmyi Zsuxanna képviselők személyére'

A képviselő_testület

a

javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjeire. Megkéri a testületi tagokat, hogy ha van
javaslatú további napirendre, úgy azt most tegyék meg.
Magasitz Laios: Mivel nincs javaslat torábbi napirendre, az alábbi napirendi pontolat javaslom
elfogadásra:

l.) Óvodai jálszóeszközók javítása. cscreje.
Előadó: Magasitz Lajos polgármestel
2.) szolgálali laklás igénylése és felújítása.

Előadó: MagasiÍz Lajos polgármester
3.) BuszváIók felújítása'

Előadó: Magasitz Lajos polgiírmestcr

napirend:
Ovodai iátszócszktjzök iavitása. cscróie'
Magasitz Laios: Egy új rcndelet nrcgjelenése kóvetkeáébcn 2012. augusáus 3l_ig nyih,ántartást
kellett leadni a telePülésen lévő játszóeszközök állapotiiról. Egy szakértő segítségévcla településen
lévő játszóeszközök 1'elülvizsgálata ürc8történt' A játszóeszközök álIapotáról ll,linősítés készült. A
központi játszótéIen lé\'ő játszóeszkőzök a követelményeknck megfelelnek. viszont az ó\,odiík
területén lévő játszóeszLözök közül cgy sem felelt meg a mai elóírásoknak.
Felvettem a kapcsoiatot a Kotép lpari és szolgáItató Kft. (2300 Ráckeve, Köztársaság u.22')
ügyvezetőjével Kotroczó Zoltámal. akilől arajánlatot kéItem az óvodai játékok javítására. cserójóIe'
1,,)

Az ajánlat az alábbi nrunkáIatoka vonalkozik:
_ ovodai játékok, bontása' átlrclyczése' csiszolása, festése.
- A nem negfelclő játékok szahál)'os kijavÍlása' cseréje.
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'
_

Homokozók szabvány szerinti kijavítása, a homok cseréje'
A szükséges helyeken az ütéscsillapitó homok kiképzése.
Szükséges Ítildnrrrnkák, illetve tereprendezés elvégzése.
A kapuk kijavítása'
A felsorolt munk{ik a[yagszükséglete 584.5oo Ft + Áfa.
A fe]sorolt munlál3tol nlunkaclíja 7o5'00o Fr f Áfa'
Összesen anyag + mrrnkadÜ bruttó 1.751.965 Ft.

Dr. CsernYi Zsuzsanna:

játszóeszközöket

1ehet

Szerintem

ez az

összeg nagyon sok. Ezen

az áron már

új

vásárolni.

Feiesné schwarcz Erzsébet: Néhány éve, amikor a Szigetbecse Községért Közalapítvány a
központi játszótérre vásiÍolta a játszóeszliözöket, nem keÍült ennyibe. A játszócszközökről
tanúsítviínytadtak, valanint a játszóeszközök telepítésétis elvégeáék. Ha jól emléksze1n az egész
nem került többe nlint 500.000 Ft.
Javaslom, hogy kérjünk áraj ánlatokat új játszóeszközőke, és azoknak telepítésére'
Riedl Béla: Egyetéftek FejesÍé schwarcz Erzsébet javaslatával.

A

a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag hoáa meg a

képviselő{estület

következő

haÍáÍozaÍát|

8-1/2012'

flx.

6.) számú határozat:

szigetbecse Község onJ<ormrányzat Képviselő-testülete úgy hat.toz' hogy
további árajrínlatot kér óvoda játszóeszl(özt'ke és azoknak telepítésére
vonatkozóan

'

A képviselő-testület felké a polg&mesteÍt, hogy az árajánlatokat szelezze be

és

arról a soron következő testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.
Felelős: Magasitz Lajos polgiímester
Határidő: 2012. szeptembcr 17.

napirend:
szolgáIati lakás igénYlése.
2.)

Laios:

Csiba Melinda (szül.: Mosonmagyafóvélt' 19'75.04'10' an: Kovács Erzsébet)
2012. augusáus 27-től német nyeh'tanfui a]kalmaz,ásban áll a szigetbecsei általános iskolával' A
tanáínó azzal a kérésselfordul a képviselő-testülethez, hogy részéreönlormányzati bérlakást
(szolgálati lakást)utaijon ki 2012. szeptember 7-től 2013. július 31-ig tartó időtartamra'
Raffay Béla intéznéRyvezető írásos beadványában tlímogatja csiba Melinda önkomlányzati
bérlakás iránti kérelrnét,mivel lakhelye távol van, az iskolának pedig szüksége van a németszakos
Magasifz

tanámőre.

Riedl BóIa: Javaslon

a kérelcm teljesítését.

Bogdán József: Én is egyetér'tck a kérelem teljesítésével'Az ingatlannak is jobb ha lakott és neln
áll üÍesen.
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Magasitz Laiosi N4ivcl úg),dajnlait1 a kópviselő_testület, hogy kiadja az önkormányzati bérlakást,
t4ékoáatom a tcs1üIctc1. hogy a lakásban szükség van legalább egy mcszelÚs.e. és a rcdőnyöket is

meg keIl csináltatni'
Már kértem árajánlatot a munkákm. amit most ismeltetek a képviselő_tcstiilellel'
A Profil Centcr Kft' ajánlala a Lö\ cILezö|
_ felület 50%_ának lckaparása.

nagyobb vakolathiányok kija\'ítása.
glettelés,
- mészfestés 3 rétcgben'
Az iárajánlat 250 nrr_re r,an kiszámolva, 800Ft/m2 ánal számolva 2oo.o00
-

_

A

2 db. redóny

j

|t l Áli

összcgre jön

ki'

avításáÍa 55.000 Ft-os árajánlatot kaptunk Keszthelyi László asztalostól.

Bogdán József| A lakás feJújítj.át cl kell végezni. igy nem lehet kiadni.
Fei€sné schrvarcz Erzsóbet: Énis javaslom, a lakás bérbe adását és aÍ is. hogy a lakás felújítását
végeáessük el.

A

képviselő{estület a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag hozta meg a következő

hatiározatokat:

82/2012.

(Ix. 6.) számú határozatl

8.3_2012.

(Ix. 6.) számú batározat:

szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő_testülete a 232l szigetbecseMakádi út 57' fsz. l ' szám alatti szolgálati lakást szolgálati lakásként biztosítja
Csiba Melinda (szül.: MosonmagyaIóvrir, 1975.04'10' an: Kovács Erzsébet)
pedagógus részóre - kérésénekmegfelelően _ 20l2.09.07-től 2013'07'31-ig
tartó időtartamra.
A Képviseló_testület telhatalmazza a polgármesteÍt, hogy a fenti szolgálati
lakásra vonatkozó bérleti szcrződést a bérlővel kösse meg.
Felelős: Magasitz Lajos polgármester
Ilatáridő| 20l2. szeptembcr l5.

sigetbecse Község onkormányzat Képviselő-lestüleÍe a 2321 szigetbccse,
Makádi út 57' ftz. l. sám alatti szolgálati lakás felúj ítását megtárgyaha'
A képvisclő_testület úgy dönt, hogy a lakiás felújítását meglendeli
- a Profil Cenlcr KÍt. által lakás festésére benyújlotl 2o0'oo0 Ft ' Áfa ralamint.
_ Kesáhelyi l,ászló asztalos vállalkozó redőnyök felújitására be yújtott bruttó
55.000 Ft összcgű árajárrIata alapján.
A képviselő-tcstület a szükséges pénzösszegeket az önkormányzal 2012. évi
tartaléld.elete tcrhóIe biztosítja'
A képviseló-tcstület lelkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóklial a szerződést
kösse Dleg' valanint az önkonnányzat 2012. é\'i költségvetésének következö
módosításáról szóló előlerjeszésébcn e döntést vegye figyelembc'
Felelős: Ma8asitz Laios pojgá.nrcstcr
Határidő: 20 l 2' szeplenlber l0'
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3.) nanirend:

Buszvárók felúiítása.

Laios: A

településen 4 db. buszvriró van. Mindenki láthatja, hogy milyen rossz
sok helyen elkorhadt, és festeni is kel|ene.
Alajánlatot kéÍemPemmer István egyéni vállalkozótól a 4 db. buszvfuó felújítására.
A felújirási költségek a ktivetkezők:
- 1 db buszvríró anyag sztikséglete bruttó 23.330 Ft' a 4 db-é bruttó 93'320 Frba kerül'

Magasitz

á1lapotbarr varurak.

A lemez

Munkadíj 1 db._Ia levetítve 19.400 Ft A munkadíjban benne van a bontás, javítlás, szer€lés, festés.
Munkadíj összesen 4 db-ra 77.600 Ft.
Az fuajánlat alapj.in összesen bruttó 170.920 Ft-ba keíil a 4 db buszvráró felújítása.

Riedl BóIa: A buszvárók állapota valóban siralmas, ezénjavaslom azok felújítását.

A

képviselő-testület

határozatát:

a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag hoáa meg a

84/2012.

következő

íIx. 6.) számú határozat:

szigetbecse Község onkormányzat Képviselő-testülete úgy hatáIoz, hogy a
településen lévő 4 db. buszváró javítását megrendeli Pemmer Istvín egyéni
vállalkozónál (232l Szigetbecse, Napsugár u. 2') a vál'lalkozó által ben}..ijtott
összesen bruttó 170.920 Ft-ról s2ó1ó ámj.iLnlat alapján.
A képviselő-testület a sziikséges pénzösszegeket az önkormárlyzAt 20|2. éyi
tartalékkerete terhére biáosítja.
A képviselő_testület felkéri a polgrírmesteÍt, hogy a szeIződést a vállalkozóval
kösse meg, valamint az önkom{inyzat 2012. évi költségvetésének következő
módosításfuól szóló előterjesáésében e döntést vegye figyelembe.
Felelós: Magasilz Lajos polgiimester
Határidő: 20]2' szeptember l5.
Több napirend nem lévéna polgiírmester az ülést bezírta'
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dr. Csemyr Zsuzsarula

jkv. hitelesítő

