A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 7/2020.
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 29. napján
14,30-órakor megtartandó ülésére

Temető kerítés kovácsoltvas elemeihez önkormányzati forrás
biztosítása
Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
Készítette: Nemesné Boronkai Klaudia vezető-tanácsos
Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző
Tárgyalja: --------------Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság: 2020.01.27.

Tisztelt Képviselő-testület!
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018-ban döntött a decsi
köztemető kerítésének felújításáról. A temetőkerítés részben elkészült, befejezéséhez 49
kovácsoltvas kerítéselem, illetve két nagykapu és egy kiskapu beszerzése szükséges.
A kovácsoltvas kerítéselemek illetve a kapuk elkészítése a mellékelt árajánlat alapján, mely
tartalmazza az elemek tervezett megjelenítését, összesen bruttó 2.758.575 Ft összegbe
kerülne.
A kerítéselemek elkészítése két ütemben történne, első ütemben 19 elem, 2 nagykapu és
1 kiskapu készül el, 2020. május 31. napjáig. A második ütemben a fennmaradó 30
kerítéselem készül el.
Az Élhetőbb Decsért Egyesület szervezésével lakossági felajánlásokból 760.000 Ft gyűlt
össze, mely 19 elem elkészítését és felszerelését fedezi, mely a temető Őcsényi utca felőli
oldalát fedné le.
Az önkormányzat a 2 nagykapu és a kiskapu elkészítést tudja vállalni bruttó 760.000 Ft
összegben.
A fennmaradó 30 elem elkészítéséhez szükséges költségekhez, mely 1.200.000 Ft, ismét
lakossági hozzájárulással számolunk, melynek koordinálását a továbbiakban is az Élhetőbb
Decsért Egyesület végezné.
H a t á r o za t i j a v a s l a t :
a Decsi Köztemető kerítésének építése

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) az önkormányzat fenntartásában lévő 1547,1548,1549 hrsz-ú
ingatlanokon található köztemető két kovácsoltvas nagykapu és egy
kovácsoltvas kiskapu elkészítésével Németh János (7132 Bogyiszló,
Kossuth u. 46. adószám: 52729571-1-37) egyéni vállalkozót bízza meg
bruttó 760.000 Ft összegben, melyet az önkormányzat 2020. évi
költségvetésében biztosítja;
b) egyben felhatalmazza a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó
vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Heberling Tibor polgármester
(szerződés aláírásáért)
Határozatról értesül: Németh János vállalkozó
pénzügyi osztály, helyben
irattár

