Előterjesztés
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. október 30.-i ülésére
Tárgy: az Öreg-temető kerítés felújítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2008. évi költségvetésben szerepel mindkét temető kerítésének részbeni felújítása
illetve továbbépítése. A tavalyi évben az új temetőnek mintegy 80 folyóméternyi szakasza
készült el és az idei évben is tervben volt hasonló hosszúságban történő kerítéskialakítás. A
régi temető bajóti út felőli oldalának a már meglévő homokkő kerítéshez illeszkedő módon
történő felújítása is szerepel az idei költségvetésben. Mindkét munkára br. 2.400.000,- Ft
különített el a Képviselő-testület.
A vállalkozó kiválasztására irányuló első közbeszerzési eljárás eredménytelen volt,
mivel az árak meghaladták a költségvetésünkben szereplő keretösszegeket. Az Öreg-temető
kerítés felújítására vonatkozó előirányzat átcsoportosítási javaslatot a Képviselő-testület nem
fogadta el, így új közbeszerzési eljárást folytattunk le. A Településfejlesztési Bizottság
kérésnek megfelelően alternatív ajánlatokat kértünk, amelyek a már meglévő kerítéssel
azonos műszaki tartalmú (mészhomok-kő tégla), valamint a jelenlegi homokkőkerítéssel
megjelenésben harmonizáló betonelemes kerítés építésére vonatkoztak.
A közbeszerzési felhívást 8 vállalkozónak küldtük ki. Az beadási határidőig 1 db
ajánlatot kaptunk. A Lakép Kft. ajánlata a következő:
1. Mészhomok-kő téglás kerítés: br. 57.834,- Ft/folyóméter. A 120 folyóméteres
szakaszra tehát: br. 6.940.080,- Ft
2. Elemes betonkerítés: br. 17.244,-Ft/folyóméter. A 120 folyóméteres szakaszra tehát:
br. 2.069.280,- Ft
A temetőkerítésekre egyenként br. 2.400.000,- Ft van elkülönítve a költségvetésben.
Amennyiben a Bizottságok és a Képviselő-testület a betonelemes kerítés mellett döntenek,
úgy a költségvetési előirányzat fedezetet nyújt a munkákra.
Amennyiben a jelenlegi homokkő-kerítéshez illeszkedő műszaki megoldást választja a
Képviselő-testület, úgy az Új-temető kerítés építés folytatásra előirányzott összeget át kell
csoportosítania az Öreg-temető előirányzatára és további br. 2.140.080,- Ft többletforrást
szükséges biztosítania.
Az eljárás megismétlése egyébként br. 1.000.000,- ft-os árcsökkentést eredményezett a
mészhomok-kő tégla kerítés esetében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
szíveskedjenek!

Nyergesújfalu, 2008. október 22.
Fekete Márton
településfejlesztési osztályvezető

Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.
a.) határozza el, hogy az Öreg-temető bajóti út felőli
kerítésének teljes hosszban történő felújítását a jelenlegi
műszaki megoldással azonos, tehát mészhomok-kő
téglával történő kialakítást támogatja, ezért. a 2008. évi
költségvetési rendelet IV. mellékletében az „Új temető
kerítés építés folytatása” címen szereplő br. 2.400.000,Ft-ot előirányzat módosítás címen csoportosítsa át a
„Régi temető kerítés kialakítás” előirányzathoz és
biztosítson
további
br.
2.140.080,Ft-ot
a
Településfejlesztési Alap terhére.
b.) határozza el, hogy az Öreg-temető bajóti út felőli
kerítésének teljes hosszban történő felújítását a jelenlegi
homokkőkerítéssel
megjelenésben
harmonizáló
betonelemes kerítéses műszaki megoldással támogatja.

2.

Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős: Miskolczi József
Határidő: folyamatos

