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Kósziil(: szada Község onkományzat Polgánnésten Hlvatal tanácsfem]ében 2o]5'
július l3 án l6'00 ómkor nerÍalroÍ lendkilúli (épliselórestűleti üléyól.

JclcnYan.aL oDszi sándor polgánnéÍel' Peúk Áfaád alPolgámeíer' vnbé]yBrlá2s
a]!ol8ámeÍel. linléI lljos, Tóiik László' oroszi sáldol, Velébné N),eryes
Koví.s R.Zá]ia' kipvhclók

]áDboI Lajos jeg].zi
BaloE Milrílyró pón'ig'\,j vezetij
czillan Ev. rkv. vezeló

l4!c!Ú!!}é!!j!&!!4!!r!! oroszi PéteI t'ózügyi és Áltabros Bizottsáe ta8ja, Dr'
Mohácsi lldlkó ' kózbeszdzósi tanácsadó' Drozd'k Bóla llÚs2aki nodá

Na pir.nd:

Rákóczi u. losla kn, út és JíIdaépilós' Lö2Íú kivál(isok' Vrlaminl Koncz kóz
szabadsá8 U1c0 útépítés kivne]ezésé]e vonalkozó kózbeszc'ósi c!&ís
crcdmÚynúdclósc
Előteles7tó] olos7i s ándol po lgámester

A települs knaiIágitás koNzcrúsitósórc voíatkozó kózbes2eúésl e|']rás
dednén!hnde'$e
E]ótenesztó: orcszi sándol po ]3ám estel

llal&ozatijalaíat tcí'czói megbízásoh€ az lp Palki útépitóyc s közmiiópitésekÉ
volalk zóad (a lcddó aszt os űzc|r kapcsán].
Elóleriesztó: ofuszi Sándo.polgíf,nestcr

Eatárczati jav6lgl B 2015' augusÍus 22ár taíandó szent István napi nü]alsíg

Elöterjsztö: orÓszj sánd.rpolgánneíÚ

oroszi sindor polgímestü köszőnti a negrele képlisclótcl és vendógo*et N'Íeeállapitja'
hogy á Kútliseló leslü]ct 7 1ójclcnlólóvcl l'alfuozat(ópcs,32 ülóstnrcg.yilja

Rgndkivüli ülés tartását a naDir.ndi DonIok klDcsón ! h!láridőict!rtás! indokolja.



lliiten eszLó : oro s'

''',Ul.c'|3da:pi:,\o/' U''l o\, 'o. ' l\o''llö'
úlépités kilitele7ésére !.natk.7ó kö^esze'ésj e]járír

Á kijzbcszcrzósi cljáús a Rikóczi u' PoÍa köz tí' ós ]ádaépitós,
kózmr] krváll'\ok valÜn!Í Kon.z kö2 szxbadsíg utca útópíós
kivitelezés&e kjÍl kijlbcsz.Izósi cláráÍa vÓdallÓZóa bárÓh ajá lal
ákezelt. Az ajánlalolí óíókcló\c során b]ánypóLlísa]'c]lcll lolhivni aZ

ajá atlev('kel' A lór&y úhal biZlosiloti jdóinLc^'al]unr a vég]cgcs

étékelést csak kési'bbj idóponlra lcszi lehclóvé' ezéí k&em a
(épliseló teíülelcl' hogy hatalnrazzon lel al ins,ess*ébe!
lqkedvezóbb ajánj lol lcvó cúggcl a livitc]czasi nunlálatokra
Vonollozó szeEiidas rll]iIásáfu

? íó iae! szavazattal cllÚnszav'al és taíó7kodís nélkű]- akövclkc7ó

]08/2015 (07 i] ) számúKépV]seló lesiüldt]üatjrozat

Szada NagyközsóE önkományzal KóPv(olöleíülBte
lalhalallra77a a tolgímrcslff' hogy á Rákóczi u Postaküz úl-
és Járdaépités, kő,mú kjvállisok. vallnrint Koncz köz
('1b''d E ' 

e i'épi'é l'' i'e'e/.'d'c 'oral!o/ó Lö b''''-er
c]jálás solá. beníÚtotI pályázatok köziil a ]egalac$nyább
' '7_-' 'lJ'aó'Pl 

Lö'l -F". L\1l'.''c oo'Lo'ó
nregíl]]podást' ame.|)ib€n az eEdnrényes eljárásban
lcgallcsonyabb őss7egú e]lenszolgáltatás összeee lenr haladja
nreg a b ecsül t éíéket (End el kezésÍe ál ]ó fedezetet) '

\_''Ínb.' 1 c'cd''i'\. . 3fu bJ ' 9J J ' Ó ') 'h\ ' ''g'
.llcnslo]gállalás öszcgc mcghaladJl a b€csúlt éíéket
Gendelke7ése áljó l'ode,€l€l) szad! (özség onkonán}zat
Képv i seló tes l úlel€ ho Zza meg a döntést'

Fclclós: oÍoszisá|dorpolÉmester



A település közviligitás korvcÍiisilósórc vonalkozó *ö,!cszc.zési eljáIás

üDlDlrlejlll Kljs7ij.ön a2 úléscn Dr' Mohácsj lldikót Kóren, noly lá]ókoztasa a

Képvjselij testületela tele!ülés kö^ilágilás k. rszdii si tésde von k 02ó

közbcszc'és j elj j.ás dred.1én)én]]

szada Naayközsé8 ónkoi|náDzar Dri ijá atkéró lcyóbcn
kö2bcszclz6i cljáús keÍú]t nre8indítám közvjlá8ítás cnc.giatakarókos
ítálakilísx sz.dán lÁÍgyban' és ! Kbt' l22lA. s (l) bckczdésc
otclmóbcu kőzvetlenűl :] dlr !jÁnlaí4'ó Észére letl me8kiildvc az

cljáláí ncgijrditó hÍddtnény' Vall.]ilÍ kapcso]ódó dokunre|táció
20lj. 06 24_én A közbcszcEzési c]jílás l kö7vi]ígilís
koszcíEi1ósélc voIatkozort' 9ol db lánrpBtest ]e és lehzelelése voLt a

Az cljáláÍ n]qjndiló t'e]bilísban megadott haláÍidóig' azaz 20]5' 07'
09 én ll'00 óríig ] db ajánl8t érkczctt
Háfu 

'n 
aj jnlal érkozctt bc, kclló esetében sZúkséges v.ll h já.)Tótlás.

ÉÍtókclósj szmtonl a legalacsÓn}2bb í Yolt.

A eE.i.'. or r.'bb o ..cB' elle 
' 

/o EJrdt
ajánl.tot a Jollxviu lpai és szol8állaló Kí' tcttc. mcly ncgaelel a
tfulo galás meeilélése es eté! lond el kezéyc ál l ó lcd czct h óíék éné* i s

EÍe valfuekinlellcl x Biráló bizoltsáe java5olja' hogy a Dónléshozó
íllaPitsa ncg' lÚly 3z cl]árás n!'cícsc a Johnsvill ltan és szolgálldó
Klt (2071 Pály, Maros !' ó'), ós az cliáIás ctdmÚ'ctépPen l
szcÚódós{ vclc kóssókncE

Ábban bj^nk' hogy pÓZitiv olbiÍáljsbln Észesül a pályázat Ha
megéIlcak a p!'Ljv c]birílís' hozzi tuduú áuui a nrunkálotoknoz
Köszóuónr szépen a lájékozlalást



j".i vrvi7 h .l cx7iu7xt ós híó7k.d]ii i.]lki]] 3 |i]v.lLf/j

l0L)]2!l5' (o7 ]l ) s,ímúKé]r1jse i]teíületr hxtáÍozil

szida Nlgrkijzsóg onkormínrzatKaplnllólcstiilglén€k
20l5. .,úliu! ]]] nd]rj:in megiartoí ülésén 

',Kö7\ilígitásenl'lrillal\rÍcLU. rl!lJUli.d s/4l'''' ''' (o' - ' /'
.ljÍ sb! ü xlíbbi nitíloz.tol log]dli cl . BlaLó tsiZotsó!

J .. 1 .,

1' A Bijilóbizolrsir j.vis].t. alíp]íD x Kópviscló l cíiiLcl.
rninl Döntós]lozóDc!.ll.pitia.Ij.tr! iz !Ii:iris.rcdmón\.l'

' 
. .l.'bo \ ' ",mre]ybdl 1 db iiín].t aÍ'inyos

nrirÍ DinÍésblli ].cgílll]riIJ' hogy Ln7kri villr'nosígi
T.'a.Zó és Knit.kzó líl' (lzékbehe| 20ll Budrkilxl4
slrlÓÓkr [ 10'), vilxü'i'Í l]Icklro'LhrDiIics El.klronÚs
Kniiclt2ij. Ker€sIredeldi és s7olg:ilt'lú K11' (slókhll}c:
207aTiik's,ó.b.n]iü'.l9.):Ú:inlrbl]aón1t.l!n.

llrdokLJs AlínalkiÍij 20]5'o? !'. é! lriíllpó(lisi ftllri\]sl
kij]d,jlt nrcg xjí.lilr.vól jtszúrc x 1liá.!2ó LLolUhc t bk ó:
nyjlaltolJt)k Ptnl:nírx \onllkll/ljJn Ájínlltre!i'k hrú)úlliisl
hari.idiii! ncnr nyújl.tJk L]o. lnilrck kin'elkczlcbcn i]anliIi .
Kbr 7,1' \\ (l] Lrekenié! e) |Únlja xlap]iD é^óD}1clc|. tclifi.tlcl
aÍa, hÚgy nün állapitható hcg x !/llluj 4ljnlJthól l
bcs/.rclaÍ. 1ncgxií ]LÍt 1íJnnrrc\Lck syí]!a]r' liDu!a' az elijnt
nrű\/!kr Prnn]é{eFknck vrló nre3fe]e]é5, i7 ímms7o1gíLtató
iliaL 1ofa!i' .llolJdo(1si!, 10vábLlá a KEoP pá]yíZáli L]úásúllJl
c]ván' . plo].k1 le|nt.nís] ]dös7at (Ú0 hó il) ró_!ói! \/ó](']

r.|.stbfu joláIlásitötcjcZL1lsór!illxlá\rsÚj ó:fietekjntetrel
L.b orb 'c rl

Joktrmcnlí.n]bxl. vJ]inIn1 rljgs/abá]]'bJn (j!l Jll lahélelek rÉk

]' A BirílnLrizotsjr j,Vas]lli
nrnlt Dó|téslrozó nrcg.llapila,
szolqálta1ó Klt' (székhc]vÚ
AiÍnllÍtYij riánlIll ór}ón]c'

aLapjíD x Kópviscló T.íiilel
I]o.!y JÓhnsill IPl i\
2071 Pítl. ivlaros u'6)

Indokolás Az lj:i at .]kalm6 és é[ény.s. li7áró .k vele
slcnlb. lün .ll f.!n, n.glcl.l ál clJ'r'd n.gnrdjió
i!|hn'\b!n él l d.kx]nen1í.n]ban. !alan.1 ! ]o!5?.Lri]yokLran
neB]rjt]jrolo! lnltélc1.knel



J].1ifu,.n jJ!!slxt reÍ!e/iii nrellrjlív]kra y ]tJn P!Íkj úié|iiésÍe és IaizNüéPi1ésckrc
vo.alkozóa (. ]ccldij a szta lo s iizcnr kJ ]rcsin)
Elól.i.s/ló: oLs- sx.dol ÉoLcídncíc'

A riz cs.to ra és gáz cllilisra, valanrúÍ az úl ljiTi'Ú\úrc \onúkozó
ton'ezésj tiladalokra bekénijnk 3'].jdÓhb1

J' A Bilálóbizoltsíg]ovaíala !lap]á! a KópvRló T.íü]c{'
nn.t Dij.(ésh.zó negíllxlj!! h.g' a7 e!Íri! nyer1esc
Joblsriu !p..i ós sz0lglltlló l<fl. (szé relye 2o7l P.ty,

..1'a .' ol J' r lo I

crddmén}ekétPe. a szflódés Johns'ill lpxri ó\ s7olgÁllltó
NÍl ''/é\' ''

]odokolís] Johnsill Ip.ria\ szolEáIlati Kft' (SlÚ[hcI).: ]oi]
]]ily. M !sU6] 

^j.]n]rte\ó 
t.ne t]ge]enme.KLrt 7] \:

{2) belezaés a) ponljibr! inrlallakfu .lelalacsolylbb
i]sszcgú .1lc|s7ol!il1i1ist taí.1.razó ó6'é|ycs xj..].lo(. aÜlclY
mcglc]c] a tánogalás mclilalósc cscló rcndc]kczóÍe Jlló
,J. " '.1' 

L '.. 
_2.-bl.23lr. lr. l!.u\r.pu

|,lcltó 
^jónllti 

ir: ?2'73'l'230.' nt
:cl9]ós: oÍ\/i SÍ'd.ÍPolg'm]cdcl

A K_Konllkl L]lveL knlendij adí}vétcli szcrzódósbcd szcr.nel Ú ú1

Az lP.ri lkll aszIaltos llarj l]alk útful ószab ir.n}'b! lYi]ú liildúl
n]cDtén ]élesü]ne l ]( KoDIlk Lrl' iszlalos Üzcdrc' ]clcnl.g
ö.kol !rá| yzati 1cllc! (.]307'll l ltsz)'

^z 
iiz.D.11átáshoz szűksógcs xz clósZ../ódés s/c.in1 ]5 váll.lI

kijnriirclt ús úlk]aPilúsc

Á7iii]n]a(k ]7 ]líbbjlk s7.nntj n$?e3Ec] kclnltc( bcxdáya:
lpxli Palk fó]dú1 ósszesjten.]á!1alok viz_.salon]í ós út qljiés

Ht_sTA MéÍ]okÍÓd3 Kft B!d3peí :

N^L^ Ml xfi' Mogyoótj: /ooooo. |t+ÁFÁ



Ebnól a lcgkcdvczóbb a]á]'lxt x NALA MI Kn' aiánlala 700'000'' Ft
+ara = 88t.000.- It
lpari PaIk fóldút g'lezelék kiépilés teNezésérc vonatkozó ajánla1ok:

GALGÁEpszER l(fi NéVizgyó*: 4s0 00o' ft|ÁfA
AMRÁMérnókikodaKí Budap€stl 492.126. Ft+ AFÁ
GAs BEToN (ft. NagÍáÍcs: 5oomo Ft+ÁfA

Á gáz trc/is. vonaL(ozó lcekcdvczóbb öszegÚ ajánld a
cALcAÉPsZER Klt HéviZgyórk
.150-000- Ft+ AFÁ = 57l'500._ l'l

(éren a Kfuvjseló tesrülclcl u aJinlatok necitatásáB és a
lclkclvezóbb összegü teruezésj djjak elfogadásán.

Á Kelvhcló tcstiilct 7 ó igen szavazaltal elleNzavazal és taÍózkodás lélkül a kővetkezó

] l0/20]5. (0?'l]') szírnú Képv1selö_(estiildi határzlt:

szad a Nasykó,ség Ó nko min 
'?at 

Képvnc]ij Icstülete az lpfui
Park lóldút kóznúvesítés (1'íz _ 8áz{zcDnwizcsaloma) és
útótit'js tcfleztetéséÍe bc.}íj(otl ajá.lato* kó2ü] a vi7 cs'lo.ra
és útépítés lnezésérc vonllkozó NALA Ml KaT MoEyorcd
70o'o00'- Ft + AIA ősszqű összesítctr lcryczési i]ánlatotj r
A.ae/e''l leÓle.e'TJ cAlcóll''ln (l l'v'g]öl
'150'000'_ Fl + ÁFA öszegú tervezési ájánlxld e]log]dja.

Eg}úttol n€bizzB és fellratalnazza a pol8ámcstcrt a
lwczsi szorzódósck mceköléséE és aláhására

d} j ' 'e". "'-' Ó4' ' ' ,'J ! _o '' é\'
l;:1 .!gv. .; .1 \rt L o, .

Felelós: oDszi s ándol po lgán ester
Hatá]idó folyaDratos

Hatüozati jav6ht a 20]5' augusztus 22 é! tafiBldó szent lstván íapi nulalság

Előter]esztó] oroszi sindorpolgáÍnester

olpgLisrúl!!.E Kórcn Lólinczy onolya múvelódós szüaezót, lro8y tájikoztassa a
Kópviscló_tcstii]clel a szenl lslván napi mulatsáe teÍezetével
trP.sotÍbÜ'.



t9,1

2'500.0!0.'l.l áll rendelkezésiinkÉ a s/eo1 Ií\ín oali mu]!(ígLijíi.czt orsoIYa:

Az elké\7úh két a]ánlal lözti kiilö bség. noly az e8yikbeD szdeFel a
vc.déaek negvendé3glóic. a másikban tcJlg ..m A7 cglik a]á.laL
kijl$ngvct.t.2.l]4.0o0._|1, másik aián]il Iedi! 2.Bj5 980, Ft.

vol1ak vissza]'el/ó\ck' vo]l ali Úl fuo dla' hogr c|r kcll lrnrdcn
Jlkal!nnal étc]' !.|r. Jk] '1 .Íjndta' h.gt .eh *ell a tii7rJáték
helyeÍe 

'd]! 
k óteL1. nrcg sii ' volt. .ki lZL mondla' b.gt .o adrunl

vó1eménvenszcnn] vo.dóqlí1ísnóLkújkcl]cnL.1cqlcndc/nr a

A ic]L.lcgl gazdasáli hc]rzel o lendezvényÜ lendé3Lílás ingycncs
bl7to1itJsá1nen t.szi lchcló!é' A 1üz1jatél kölhé8eil til.]ínlás alapjál
helyi yillalko/í3,k tu!:jakbiztosila!i. czzcl hfudlLrk.zdnkorllxr]7al

Kérc r a l(ep!ise]i i.51ülc1c(' hogy cZ llxpi l]oll. Íle! l Í d.lyi y

kóllsc6 clésérc vonr1ko1i h11'Í j/J''(

' 
ló lIjcn slllxzxtlil .l cffzivazxt és txrlózkodjs né]kn . kövclkczij

l l l/20]5' (o7 ]]] ) \/'nrú KóP\isc]ó leíú]cli hrún]7Jt:

s/ J Nxgykőzsó! ótkonn.nrzal Kópv[c]ó l.íiilclcx20l5
au3ls7lus ]2 i J..g'! dczóÍ. kc ló s^nl Is\án lxti
rc|dez!én) kijhségene 2 ]05 ól0' Fl (!1' kdíi']n]]hó
száztlczc1lrahzizryoloYan ioú!l) o$zcgct biztosil az
ónk.nnáÓPal]]ol5 évi kö lts ó$ctósc lcl h órc'

l'clclós ols7] sJ.dor Plgímrcstcr
lIriár]dii: J7lnoJl

oroszi sárrdol Dol!á.ncsier ], ülé$ l7 r L órak.' |crckcs7ti

- -t-


