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Lovas Község Önkormányzat Képviselő,testületének 2015.
március 19-án, 12 ó.a oo perckor megtartott rendkíVüli nyílt
üléséről.

Lovas, Faluház (8228 Lovas, Fő u. 8.)tár8yalóterem

Ferenczy Gáborné polgármester
Hull Zita alpol8ármester
csajka Györ8y képviselő
Pap Huba képviselő
Takács Ferenc képviselő

dr. sipos Zoltán aljegyzó

Nem jelent me8 5enki

NAPIREND E LőTí:

ütÉs HEIYE:

lEtEN VANNAK:

TANÁcsKoásl JoGGAL
MEGHíVoTT:

tAKossÁG KöRÉBőL:

A po18ármester köszönti a me8jelenteket, megállapítja, hogy az ülésen az 5 települési képviselő közül
5 fó Van jelen, Gy a testület határozatképes, Az ülést me8nyitja,

Elmondja, ho8y a Faluház héjazatának 2014. éVi felújításából nagy mennyiségű bontott palatető
hulladék keletkezett, amely jelenleg a Faluház udvarán került tárolásra. A bontott pala azbeszt
tartalmú Veszélyes hulladéknak minó5ül, ezért sürgősen, speciális körülmények között fel kell rakodni
é5 megfelelő hulládéktárolóba kell elszállítatni. Az ú8y súrgősségére tekintettel, élve az szmsz, 16. §
(7) bek. adta lehetősé88el, telefonon híVta ö55ze a rendkíVüli ülést. Az elmondottak a la pjá n .iavaslatot
tesz az ülés egyetlen napirend.iére. Megkérdezi, ho8y más e8yéb napirendi javaslata van,e valakinek a

képviselók közül? További napirendijavaslat nem Volt,

Lovas Község Önkormányzet Képvi§elő-lestülete a rendkívüli ülé§ nepirendjére vonatkozóan 5

szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatol:

28l2015.íll1.19.1 önkormánvzati határozati
Lovas Közsé8 Önkormányzát Képviselő-testülete a rendkívüli ülés
napirendiét az alábbiak szerint állapítia meg|

NAPlREND:

1. A palatetó hulladék elszállítása,

NAPIRENDTÁRGYALÁsA:

1. napirend: A palátető hulladék elszállítása.

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, ho8y a Veszélyes hulladék jogszabályi előírás miatt
speciális kezelést igényel, ezért sajnos komoly össze8be fog kerülni a pala elszállítása, ráadásul a

felrakodást i5 biztonságos körülmények között kell elvé8ezni, í8y ennek á költsé8e is több tízezer
íorintos na8yságrendű, A korábbi testületi ülésen ú8y határozott a testület, hogy az elszállítás



ü8yében Kovács Károly lovasi egyéni Vállalkozót is keresse me8 a pol8ármester, A vagyonrendelet
l8/2oo4. |x. 27.) önkormányzati rendelet/ 7. § (7) bekezdése szerint a 10o.ooo,- Ft értéket
me8haladó kötelezettségvállalásokat a képviselő-testület ha8yja jóVá, le8alább kettő árajánlat
alapján, ezért volt szüksét a íendkíVüli ülés összehívására. lsmerteti a képviselókkel a beérkezett
ajánlatokat:

1. szedlák Gábor egyéni Vá!lalkozó: br.465,500, Ft átvételi és szállítási díj, amelya felrakodás
költségét nem iartalmazza,

2, Fara8ó Környezetvédelmi Kft.i br. 311.000, Ft átvételi dú, b.. !27.920; Ft elszállítási dú,
összesen br. 432,920,- Ft, amely a felrakodás költségét nem tartalmazza,

3, Kovács Károly e8yénivállalkozó: nettó 401,ooo,- Ft + ÁFA,ös§zesen 5o9.270 - Ft vállalkozói dú,
amely tartalmazza a felrakodás, átvétel és el5zállítá5 költsé8ét is.

Ferenczy Gáborné polgármester Véleménye szerint az összességében legelőnyösebb árajánlatot
KoVács Károly egyéni Vállalkozó adta, mert ez tartalmazza az összes szükséges munkafolyamatot.

Metkérdezi, hoty az elmondottakhoz van,e valakinek kérdése, hozzászólá5a, esetlet má5java5lata?

Kérdés, hozzászólás, másjáVaslat nem Volt, a polgá rm este r szava zás ra teszifela kérdést miszerint
> Ki ért egyet azzal, hogy a Faluház héjazatának elbontásábó! származó, Veszélyes hulládéknak

minósülő, azbeszt tartalmú pala hulladék felrakodásáVal, átvételével és elszállításával Kovács
Károly 8228 Lovas, Petőíi sándor u. 8, szám alatti egyéni vállalkozót bízza me8 az
önkormányzat, a2 árajánlatbán foglalt összesen bruttó 509.270,- Ft összegű Vállalkozói díj
ellenében?

Lovas Köuség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül methozta
kóvetkező határozatátI

2912015,íll1.19.} ónkormánvzeti határozat:
Lovas Község ÖnkormánYzat (épviselő-testülete a Faluház
héjazatának 2014. évi cseréje íolytán keletkerett veszély€s
hulládéknak minősülő azbeszt tartálmú bontott pala hulládék
felrakodásával, átvételével és elszállításával kápcsolatos
munkálatainek elvégzésével me8bízza Kovács Károly egyéni
vállálkozót (székhelye: 8228 Lovas, Petóíi u, 8,), a vállalkozó által
tett árajánlatban foglalt 4o1.ooo,- FI+ÁFA, aza! bruttó 5o9.27o,- Ft
össze8ű vállalkorói díi alapulvételével (anyagdíj és munkadú), a
2015. évi költsé8vetés terhére.
A Képviselő-testület megbízza á pol8ármestert a vállalkozási
szerződés előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére, és
íelhatalmezza őt a szerrődés aláírására.
Felelős: Ferenczy Gáborné pol8ármester
Hatáíidő: azonnál

NAPIREND UTÁN:

A polgármester me8kérdezi, ho8y kinek Van napjrend utáni bejelentése?

Ndpircnd utóni bejelenté' nem volt, o polgómestel dz ülést 12 óld 20 perckor bezórtd,

l. 1,1i
íefenczy Gdbotne \

Polgórmester Alieqyző

Kmí.


