
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. 12. 12.
napján tartandó soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS

                                                                                        
 Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

1./ Önkormányzati bérlakás felújításával kapcsolatos költségek
             Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

 
A Fő  u.  40.  sz.  alatti  önkormányzati  lakás  felújítása  közben  derült  ki,  hogy  a  padló
egyenetlenségei  olyan  nagymérvűek,  hogy  kiegyenlítő  anyaggal  (OSB  lapok)  szükséges
kipótolni.  A  vállalkozó  további  munkaköltséget  nem kér,  kizárólag  anyagköltségről  kell
döntenünk.

Határozattervezet

Hédervár  Község Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Hédervár,  Fő  u.  40.  sz.  alatti  lakás
padlózatának egyenetlenségei javítására bruttó 24.000.-Ft kifizetését rendeli el az általános
tartalék terhére.  

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2016. 12. 20

2./ Önkormányzati utak kezelésével kapcsolatos pályázati döntés
             Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

              
Az Önkormányzati  utak kezelésével kapcsolatos pályázat benyújtásához (Gréder + gépek+
ágaprító  beszerzése)  szükség  van  a  testület  döntésére,  amely  biztosítja  az  önrészt.
Kisbodakkal  és  Püskivel  terveztünk  közösen  pályázni,  azonban  Kisbodak  időközben
visszalépett.

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak

kezeléséhez,  állapotjavításához,  karbantartásához szükséges  erő-  és  munkagépek beszerzése felhívás
alapján a pályázathoz szükséges 1.303.338.-Ft önrészt biztosítja az általános tartalék terhére.  

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 02. 28.



3./ Iskola épületének javításával kapcsolatos költségek
             Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

               Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

Korábban született döntés az iskola egyik osztálytermében javítási munkálatok elvégzéséhez
biztosítottuk  a  díjat.  A  munkálatok  során  kiderült,  hogy  egy  ugyanolyan  jellegű  és
munkaigényű javítási munka szükséges egy másik teremben is. Korábban már volt szó róla,
azonban határozat nem született. Most ezt pótoljuk. 

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  iskola  épületének  javítási  munkái
munkadíjára bruttó 312.540.-Ft kifizetését rendeli el az általános tartalék terhére.  

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 02. 28.

4./ Döntés a ravatalozó kiviteli terveinek elkészítésével kapcsolatos megbízásról
             Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

               Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

A ravatalozó építésével kapcsolatos kivitelezési tervek elkészítésével kapcsolatos árajánlatok 
a testületi ülés idejére már rendelkezésünkre állnak. 

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  ravatalozó  kiviteli  tervezése
elkészítésére  ___________________________________-t bízza meg. A tervezés munkadíját,

________________.-Ft kifizetését rendeli el az általános tartalék terhére.  

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 02. 28.

5./ Döntés önkormányzati út aszfaltozásáról
             Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

               Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

Megelőző levelezésünk szerint a Hédervár Vámkerék út a TSZ-től az Önkormányzati telkek 
széléig (535 m2) történő aszfaltozása a legfontosabb. A munka elvégzése nettó 1.550.000.- Ft-
ba kerülne.



Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Hédervár Vámkerék út a TSZ-től az

Önkormányzati  telkek  széléig  (535  m2)  történő  aszfaltozásra  megbízza  a  Strabag
Magyarországot és bruttó 1.968.500.-Ft kifizetését rendeli el az általános tartalék terhére.  

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 01. 15.

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a háziorvos rendelőjébe 1 év időtartamra

bérbe  vesz  1.  db  Public  Cooler  vízadagolót,  és  megvásárol  havonta  egy  19  l-es  ballon
szénsavmentes vizet, és bruttó 74.350.-Ft kifizetését rendeli el az általános tartalék terhére.  

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2016. 12. 30.

Hédervár, 2016. 12. 07.

                                                                           Szabóné Németh Ágnes sk.
                                                                                     polgármester
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