UZSA KÖZSÉG
ALPOLGÁRMESTERÉTŐL
8321 Uzsa, Lázhegy u. 21.
Tel./fax: 87/436-140
e-mail: pmhuzsa@hu.inter.net

Szám: 162-11/2013.
KIVONAT

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013.SZEPTEMBER 23. NAPJÁN 16.30 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL:

104/2013.(IX.23.)

Határozat
1.) A buszmegálló felújítására vonatkozó vállalkozói
szerződés aláírására felhatalmazás
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Perger István
Alpolgármester
2.) Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok
karbantartási munkáinak elvégzésére javaslat
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Perger István
Alpolgármester

105/2013.(IX.23.)

Határozat
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat mint megrendelő és a Sza – Bi Qualit Kft.
( 9124 Győr , Babits Mihály u. 17/a , képviseli: Szabó
Sándor üv. )mint vállalkozó közötti, az Önkormányzat
tulajdonában álló, 513.hrsz. alatti ingatlanon meglévő
buszváró 1.950.000 ft. + ÁFA vállalkozói díj ellenében
történő felújítására vonatkozó vállalkozói szerződés
aláírására az alpolgármestert felhatalmazza.
A felújítás fedezete a 2013. évi költségvetésben eredeti
előirányzatként biztosítva van.
A felújítás időtartamára a feladat ellátására jogosult
műszaki ellenőrt kell megbízni , aminek költségeire
40.000 ft. +ÁFA megbízási díjat biztosít a tartalék
terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Perger István
Alpolgármester

Dr. Gelencsér Ottó
Jegyző
106/2013.(IX.23.)

Határozat
Uzsa
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza az alpolgármestert ,
hogy az
önkormányzat tulajdonát képező bérlakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek, intézményi épületek
karbantartási munkálatainak elvégzésére vonatkozó
vállalkozói szerződést Nyírő Bognár Károly építési
vállalkozóval
a szerződéstervezetben meghatározott
műszaki tartalommal és 1.270.016 ft. bruttó vállalkozói
díjért az önkormányzat nevében aláírja.
A
Képviselő-testület
a
karbantartási
munkák
elvégzéséhez
szükséges
fedezetet
a
2013.évi
költségvetésében meghatározott karbantartási, kisjavítási
szolgáltatások előirányzata, valamint a céltartalék terhére
biztosítja.
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező
élelmiszer bolt rendeltetésű nem lakás céljára szolgáló
helyiség belső elektromos hálózatának felújítására
610.000 ft előirányzatot biztosít a 2013. évi költségvetés
céltartalék előirányzata terhére, és felhatalmazza az
alpolgármestert a Bárány József villanyszerelő mester
egyéni vállalkozóval a vállalkozói szerződés aláírására.
Felkéri a jegyzőt , hogy a 2013. évi költségvetés
módosítását a soron következő képviselő-testületi ülésre
terjessze elő.
Felelős: Perger István
Alpolgármester
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző
Határidő: azonnal, illetve a soron következő testületi ülés

Perger István sk.
alpolgármester
A kivonat hiteles:
Uzsa, 2013. ……………………….

…………………………………..

Dr. Gelencsér Ottó sk.
jegyző

