Jegyzőkönyv
Készült: 2016. augusztus 08-án az Önkormányzati Hivatal tanácstermében a Képviselőtestület rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Németh László polgármester
Varga Attila alpolgármester
Milon László
Sipos Gyuláné
Boskóné Dr.Tabányi Annamária aljegyző
Németh László polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert 5 főből 4 fő megjelent. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés
telefonon történő összehívását az útfelújítások sürgőssége indokolta. Megnyitja az ülést 9
órakor.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Kossuth Lajos és Vörösmarty utca felújítása.
Előadó: polgármester
2./314-es hrsz-ú gyep eladása
Előadó:polgármester
3./Zib komplex Kft. telekvásárlási kérelme
Előadó:polgármester
A Képviselő-testület az ismertetett napirendet 4 igen szavazattal elfogadta.
I.Napirendi pont tárgyalása
1./ Kossuth Lajos és Vörösmarty utca felújítása.
Előadó: polgármester
Németh László polgármester elmondja, hogy a Kossuth Lajos utcán kezdenek megjelenni a
kátyúk, ahhoz, hogy az állagát megóvjuk szükséges lenne egy meleg aszfaltos kopóréteggel
beborítani. Sajnos az útfelújításra benyújtott pályázaton nem nyertünk, így önerőből javasolja
az útfelújítás elvégzését, mely bruttó 5.824.499,- Ft-ba kerülne a pályázathoz benyújtott
árajánlat alapján.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2016.(VIII.08.) határozata
Kossuth Lajos utca felújítása
Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kunpeszér
Kossuth utcát felújítja. Az út felújítását a Zafír Építő Kft-vel (6045 Ladánybene Petőfi
Sándor utca 15..) végezteti el, melyhez 4.586.220,-Ft +Áfát biztosít a 2016. évi
költségvetéséből a tartalék terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős:polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
Németh László polgármester elmondja, hogy már korábban felmerült a Vörösmarty utca
felújítása. Javasolja annak felújítását, melynek költsége bruttó 1.638.275,- Ft.
Sipos Gyuláné képviselő egyetért a felújítás szükségességével.
Varga Attila alpolgármester elmondja, hogy véleménye szerint nem annak az utcának a
felújítása lenne a legfontosabb, mivel annak igénybe vétele csekély.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2016.(VIII.08.) határozata
Vörösmarty utca felújítása
Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kunpeszér
Vörösmarty utcát felújítja. Az út felújítását a Zafír Építő Kft-vel (6045 Ladánybene Petőfi
Sándor utca 15..) végezteti el, melyhez 1.289.980,-Ft +Áfát biztosít a 2016. évi
költségvetéséből a tartalék terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős:polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
Kálozi Sándor képviselő 9 óra 17 perckor megérkezik, így a képviselő-testület 5 fővel
folytatja tovább munkáját.
II.Napirendi pont tárgyalása
314-es hrsz-ú gyep eladása
Előadó:polgármester
Németh László polgármester elmondja, hogy a 314-es hrsz-ú gyep eladásáról a képviselőtestület a 40/2015.(III.25.) és a 41/2015.(III.25.) számú határozatával döntött felhatalmazva a
polgármestert a megosztási vázrajz és a további szükséges intézkedések megtételével.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a fölmérővel kinn volt a helyszínen, előzetes felmérés
folyik arról, a szomszédos ingatlanok tulajdonosai közül kik szeretnék megvenni a velük
határos területrészt.
III.Napirendi pont tárgyalása
Zib komplex Kft. telekvásárlási kérelme
Előadó:polgármester
Németh László polgármester elmondja, hogy a Zib Komplex Kft kisipari lakatos és bádogos
munkákhoz két 400m2-es csarnokot építeni, ahhoz szeretne ipari területet vásárolni, két fő
helyi munkavállalót foglalkoztatna. A lehetséges ipari területeket a cég képviselőivel
megtekintette, várjuk a konkrét hrsz-ot, melyet megvennének.

Mivel az ülésnek több napirendje, kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester azt 9 óra 45
perckor bezárta.
k.m.f.

Németh László
polgármester

Boskóné Dr. Tabányi Annamária
aljegyző

