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Magasitz Lajos polgármestel köszönti az ülés résavevőit, az ülést megnyitja' Megállapítja, hogy a 7
fős testülctbőI jelen van 5 fő, így az határozatképes'

A polgármestcr javaslatot tesz
_ Riedl Béla

a

jegyzőkönyv

hitclesitőkre:

- I;cjesné Schlvarcz Erzsébet képviselők személyére.

A

képvisolő-tcstület 5 igen szavazattal, neÍÍszayaz'At és tartózkodás nélkül elfogadta Magasitz
Lajos polglírmesteriegyzőkt'nyv hitclesítőkle tett javaslatát.

Magasik Laios Dolgármester: A meghívóban szereplő napirenden kívül van-e javaslat további
napirendre?
Amennyiben nincs, a következő napirendi pontot javaslom elfogadásra.
1')

sportpálya Játszótéri résszel'' projekt kivitelezőinek kiválasztása.
'.Erdősori
Előteriesáő: Magasitz Lajos polgármestel

szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testüIete 2ol3. július 29-i rendkívüIi üIésének
napirendjét egyhangúlag elfogadta.

l. napircnd:
..Erdősori sDortDálya Játszótéri rósszel'' Droiekt kivitelezőinek kiválasztása.
(Az árajánlatok másolatban a jegyzókönyvhöz csatolva!)
Magasitz Laios: Szigetbecse Község Önkormányzata .,Az Erdösori sportpálya Játszótéti Íésszcl"
tárgÉ EMVA projektjét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesaési Hivatal 2013' június l0-én kelt
haláromÍáyalt^mogatásban részesítette. A támogatás a projekt nettó kóltségének 100%-a.
Az építéskivitelezés nem közbeszerzés köteles, de az ÖlkoÍÍflányzAÍa projekt építéskivitelezőjét
beszelzési eUárás kel€tében kívánja kiválasztani'
Felkértünk három vállalkoást' hogy a projekt ópítés_kivitelezéséreÖnkonnányzatunkhoz
ajánlattételi nyilatkozatot nyújtsanak be'
Aiánlattétcli nYilatkozatot nYúitott be:
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-

MÉLY_VÍZ-BAUKft' (l2I4 Budapest, szabadság u' 51/a) által benyújtott ajánlattételi

_

VITÉP -95 Kft' (2319 Szigetújfalu' Fő u' 1/A) által benyújtott ajánlattételi nyilatkozata alapján

nyilatkozata alapján nettó ajánlati ár 11.200.000 Ft.

rrettó ajánlati áI l0.900'000 Ft.

-'
-G|NERÁL HI]NGARIA ÉpírőipaiZú. (2040 Budaörs, Farkasréti
ajánlattételi íyilatkozata alapján nettó ajánlati fu lo.4oo.o0o Ft'

út 1.) által

benÉjtott

A

Pénzügyi-' Műszaki_ és Fejlesáési Bizottság 2013. július 25-én taÍtott üléséna beéIkezett
árajánlatokat megvizsgálta és a három ajánlat közül a General l{ungaÍia Zrt' árajánlatát javasolja a
képviselő-testületnek elfogadni.
Katona József: Mivel a General Hungaria Epitöipari Zft. áÍajánlata a legkedvezőbb' egyetéÍek a
Pénzügyi B izottság j avaslatával'

gry49l,aios:
két árajánlat'

Az

rfuaj

Az Erdősori sportpálya játszótéri Iésszel pályázathoz kerítésépítésreis éIkezett

ánlatokat benyijtotta:

- Pemmer István egyéni vállalkozó (232l szigetbecse, Napsuglfu u. 2,.)
mru]kadíjjal összesen b1ulLó l

.7

40.712

FÍ.

fuajánlaÍa anyagiirral és

- MIKRoTHERM Múszaki Fejlesztő, Tervező és szolgáltató Kft. (l l74 Budapest'
292.) áÍajánlaÍa anyagárral és mLrnkadíjjal összesen bruttó 2'o52'488 Ft.

Fe hegyi

út

Feiqs!é scbwar9z ErzsÉbet' A benyújtott ámjánlatok alapján Pemnrel István egyéni vál]alkozó
.javaslom elfogadni. Megjegyzem' hogy a focipálya körül a 2 m magas kelítést

árajánlatát

alacsonynak találom, legalább 4 m-nek kellene lennie.

Bogdán József: EgyetéItek ajavaslaftal és az észrevétellel.

Laios' A

Ma_qasit.z.

megbeszélem.

nyeÍes ajánlattevővel a kelítésmagasságával kapcsolatos észrevételt

A játszótérépítéshezfelhasználandó homok és gumi ütóscsillapító burkolat építéséreis érkezett
ké1 fuajánlat:

ACER Kft' (2045 TöIökbálint, Józse lely \r.22') árajáDlata bruttó 947.002 Ft
FémbútorKft. (2072 zsámbék, MalyaÍ !.2I-23
') fuajá;lata bruttó 999.363 Ft.

- Fajátékok
_

ALEX

Katona József: Itt is a számunkra kedvezőbb ámjánlatot - a Fajátékok ACER Kff.
által beÍyújtott
árajánlatot - javaslom elfogadni.

Laios: A

plojekt műszaki ellenőrzésének munkálataira Tóth László okleveles
építőmémök és- mríszaki ellenőIt kérjiik fel. Tóth László miiszaki ellenőri tevékenységét
ismerjtik,
már többszü_ dolgozott az Önkormányzatunknak. Tóth László a múszaki ellenőri
munkálatokat
bruttó 250.000 Ft összegéÍt vállalja.

Magasitz

A projektmenedzsment feladatok ellátásáIa az M&F szervezési Könywizsgáló és'ranácsadó
KÍt'-t
(2330 Dunaharaszti, Báthori u. 1') javaslom nregbízni. A megbízást
looóoó et ;ír"
vál1alják'

".r""gli
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Magasitz Laios Dolgármcster:

Aki

egyetéÍt a következő

határozati javaslattal, az kéIcm

szayazzoí''

1. Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselö-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az ,.Erdősori sportpálya JátszótéIi fésszel" tárgyú,
EMVA páIyázattal
3 ajánlat közül a

2'

-

támogatott projekt építés-kivitclezésmunkáira a beérkezett
Pénzügyi-, Műszaki- és Fejlesáési Bizottság által javasolt

legkedvezőbb' nettó 10.400'000 Ft áajánlat alapján _ a General Hunga a
Zrt.-vel (2040 Budaörs. Farkasréti u. l.) a szerződést kösse meg.
Szigetbecse Község Önkormányzata Képviselő{estülete felhatalmazza a
polgármestert' hogy az ..Erdősori Spoípálya Játszótéri résszel'' t&gyú,
EMVA páIyliattal támogatott pÍojekt megvalósítása céljából _ a benÉjtott
ajánlatok alapján _ az alábbi szerződéseket kösse meg:
l
TálgyI Kerítésépítése'
Pemmer Istviin egyéni vállalkozó (2321 Szigetbecse. Napsuglt u. 2.)
anyagár: 673'435 Ft + Áfa ; munkadíj I nettó 885.450 Ft (áfa mentes)
2./ Tárgy: Homok és gumi ütéscsillapító buÍkolat építése.
Fajátékok ACER Kft' (2045 Törókbálint' JózseÍhegy u'.22.)
745 .67 I Ft + Afa
3./ Tárgy: Müszaki e]lenőr/és
Tóth László okl. épitómérnök Műszaki Ellenőr (2340 Kiskunlacháza,
Kossuth u. 44.) nettó 250'000 Ft (alanyi adómentes)
4./ Trárgy: Projekt menedzsment.
M&F szervezési Kft. (2330 Dunaharasái, Báthori u. 1. I/8.)
300.o00 Ft + Áfa
Felelős: Magasitz Lajos polgármester
Hatá dő: 20l3. július 31'

'|

A

Képvis9lő{estülel

7

tagia közül

5 fő

lészvételével.5 igen szavazattal' ellenszavazat és

tartózkodás nélkül hozta meg a kijvetkezó határozatát:

t.

2.

93/20l3. ívII. 29') kéÍ'viseló-tesÚületi határozat:

Klzség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgrirmestert, hogy az ,'Erdősori sPoÍtpálya Játszótéri résszel'' tárgyú,
szigetbecse

EMVA pályázattal támogatott projekt építés-kivitelezésmunkáira a beérkezett
3 ajánlat kózül a_ Péizijgyi-, Műszaki_ és Fejlesáési Bizottság által javasolt
legkedvezőbb' nettó 10'400'000 Ft árajánlat alapján _ a Geneml Hungaria
Zí.-vel (2040 Budaörc. Farkasréti u. 1.) a szerződést kösse meg.
szigetbecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgárm€stert, hogy az ,,Erdősori sportpálya Játszótéri résszel'' tlfugÉ,
EMVA pálylízattal támogatott plojekt megvalósítása céljából _ a benÉjtott
ajánlatok alapján- az alábbi szelződéseket kösse meg:
1./ Tárgy: Kerítésépítése'
Pemmer Istvrin egyéni vállalkozó (2321 Szigetbecse, Napsugiir u. 2.)
aÍyalárri 673'435 Ft + Afa ; munkadíj: nettó 885.450 Ft (áfa mentes)
Tárgy: Homok és gumi ütéscsillapító burkolat építése.
Fajátékok ACER Kft. (2045 Törökbálint' JózseÍhegy u. 22.)
'145.671Ft + Afa
3./ TáÍgy: Múszaki ellenőÍzés
Tóth László okl. építőmémök Műszaki Ellenór (2340 Kiskunlacháza,
Kossuth u. 44.) nettó 250.000 Ft (alanyi adómentes)

2./

4

4./

Tárgy: Projekt mcncdzsment.
M&F szeNezési Kft. (2330 Dunaharasái, Bátholi u' 1' I/8.)
3oo.ooo Ft + Áfa
F€lclős: Magasi12 Lajos poIgármeslcr
Határidő: 20l3' július 31'

Magasitz Laios: Tájékoáatom a képviselő_testületet, hogy a napokbao kerüI sor a
spoípálya és játszótér területének kiméréséIe.ElőIe láthatóan lesz néhríny fa (elvadult
szilvafák, ecetfák és nyárfák) aminck kivágását el koll végezni. A nycrtcs pályázó a f.ík
kivágáút elvégzi, de a képviselő_testület hozz.ijárulása szükséges a fák kivágtísához, mivel
önkormányzati

Aki

tulajdont képeznek.

határozati javaslattal, uzkérem szalazzon:
szigetbecse Község Önkormrínyzat Képviselő-testülete úgy határoz" hogy az
,,Erdősori sportpálya játszótéri Íésszel''elnevezésű projekt kivitelezésc soritt
a Szigetbecse Község Önkormrínyzat tulajdonát képezó szigetbecsei 829 és
338 lusz_ú bcltedleti in8atlanokon történő _ a spoÍpályát é ntő, valamint
annak közvetlen kömye?Etét ves?Élye^ető - fák (elvadult sálvafák, ecetük és
nyárfiik) kivágásához hozzÁjáru1'.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésÍől a kivitelezőt
éíe5ítse.
Felelós:-Magasitz Lajos polgiirmcstel
Határidő: 2013. augusáus 9.

cgyetéIt a következő

l.

2.

A Képviselő_tcstület 7 tagia közül 5 fő részvételével'5 igen szavazattal' ellenszavazat
taíó7*odlís nélkül hozta meg a következó hatiírozatát:
3.

4.

9412013. ívll. 29.) kéDviseló-testü|cti határozat:
szigetbecse Község ÖnkoÍmlányzat Képviselő_tcstülete úgy hatuoz. hogy az
sportpálya játszótéÍi résszel'' elnevezésií plojekt kivitelezése során
''Erdósoli
a szigetbecse Község Önkormrínyzat tulajdonát képező szigetbecsei 829 és
338 hrsz_ú belterületi ingatlanokon történő _ a sportpályát érintő, valamint
annak közvetlen kömyezetétveszélyedető - íiík(elvadult szilvafiik, ecetfiák és
nyárÍák) kivágásához ltozzáj ánj]'.
A képviseló_testiilet felkéri a polgiáÍmesteÍt, hogy a döntésról a kivitelezőt

éíesítse'

Felelős: Magasitz Lajos polgitmester
Határidó: 2013. augusáus 9'
Több napirend nem lévéna polgámcstel az üléstbezÁÍía.
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