
Kapolcs község Onkormányzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u.62.

Sztím: 1011-1312016.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kapolcs község ÖnkormanyzataKépviselő-testülete 2016. október 25-én
(kedden) 1 6,3 0 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvrános üléséről

Az ütés helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Jelen vannak:
Göntér Gyula polgármester
Kocsis Csaba képviselő
MohosAttila kópviselő

Távolmaradását előzetesen bej elentette :

Dobosi Ferenc képviselő
Horváth Ferenc alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné jegyző

Jegyzőkönywezetőz

Takács Lász\őné jegyző

Göntér Gyula polgármester: köszöntötte a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a

megváIasztott 5 képviselőből 3 fti jelen vaíI, atestület hatfuozatképes.
Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont térgyalásával értsenek

egyet, aztfogadjákel.

Kapolcs község önkormányzata képviselő-testületehatározathozatalriélktil, egyhangúlag 3

igen szavazattal elfogadta az alábbi:

N a p i re n d et: 1./ÖnkormányzattutakfelújításarakötOtt szerződés módosítása.

Előadó: Göntér Gyula polgármester

Napirend:

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy 2016. október I7-én szerződést kötöttek az

önkormányzati itak feli$itásara a STRABAG. Epítő Kft-vel, A kivitelezés bruttó költsége:

9.816.923.- ft. Javasolta pótmunkaként megrendelni a Yásártét felttjítását is, mel5mek kÖltsége

nettő 711 e ft. Összes út felújításanak bruttó költsége: 10.720.095.-ft.

Kérte a képviselőket, aki egyetért az áraján|at elfogadásával, a válIalkozási szerződés

mó do sításáv al kézfeltartás sal j e|ezze.



Képviselő-testiilet 3 igen szavazatlal meghozta az alábbí:

74t20L6.(X.25.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képezővízelvezető arkok, utak felújításara2016. október 17-én a
STRABAG. Általanos Építő Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést
módosítjrák. A Képviselő-testület pótmunkaként megrendeli a határozat
mellékletét képező árajánlat alapján a -Yásártér domb útcsatlakozás, elágazás,
és Jókai u. hídig - burkolatépítést, nettó 711.159.-ft. összegért. Az utak
felúj ítása összesen nettó 8.44 1 .020.-ft-ba kerül.

Kivitelezés bruttó költsége: 10.720.095.-ft.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgátrmestert a módosított vállalkozási
szerződés aláírására.

Beruházás költségét a viziközműszám|inelkülönített összegből egyenlítik ki.

Felelős: Göntér Gyula polgármester

Hattíridő: Azomal

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy a testület döntött Kapolcs 304 hrsz-u út építése

ügyében. A testiilet vállalta az űt alapjarrak elkészítését és szennyvizal<na fedelek szintbe

bozását.s db. aknát kell felemelni. Győrivanyi György targyalásokat folytat a STRABAG.
Általanos Építő Kft.-vel az aszfaltozás elvégzésére, melynek költsége varhatóan 1,8 millió
forint lesz. Az út alap elkészítése folyamatban van, az aknák felemelésére, tükörkészítésre

ar aj án|atot kért az útép ítő cé gtől.

Kocsis Csaba képviselő javasolta kössenek megállapodást Győriványi György irral arca

vonatkozólag, mikor aszfaItozza le az utat, a többi úthoz hasonlóan a 6 cm vastag aszfalt

kerüljön megépítésre, kivitelezés után a felújított utat az önkormányzat térítésmentesen vegye

át.

Göntér Gyula polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ijlést 16,40

órakor bezárta.
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