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ELŐTERJESZTÉS
Vászoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. augusztus 16-án tartandó ülésére
3. napirendi pont
Tárgy: Döntés földmérési munkáról a 211/16 hrsz-u utakkal kapcsolatban
Tisztelt Képviselő- testület!
A Magyar falu program keretében kiírt „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című
MFP-UHK/2021 kódszámon kiírt nyertes pályázat megvalósításához. szükséges a 211/16 hrsz-on
elhelyezkedő utak aszfaltozási területének kimérése.
Ehhez ajánlatot kértünk a Pannon Geodézia kft-től, aki 310.000 Ft +Áfa összegű árajánlatot adott a
munkálatokra.
A kapott ajánlat alapján javasolom, hogy kössünk szerződést a 216/11 hrsz-ú Meggyeskúti, Keresztfa utcák
tekintetében az úttest helyének kijelölésére a Pannon Geodézia Kft-vel (8200 Veszprém Victor Hugo u. 2.).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Vászoly, 2021. augusztus 09.
Tisztelettel:

Rózsahegyi Tibor
polgármester

Határozati javaslat
…/2021. (VIII.16.) határozat

1. Vászoly Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 211/16 hrsz.-ú Meggyeskúti
és Keresztfa elnevezésű utcák tekintetében - az úttest helyének kimérése tárgyában - a Pannon Geodézia
Kft-vel (8200 Veszprém Victor Hugo u. 2.) 310.000 Ft + Áfa összegben szerződést kössön.
2. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezete a 2021. évi költségvetésben az általános tartalék terhére kerül
biztosításra.
Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!
A kért árajánlat megadáshoz segítségül megkaptuk a 20 évvel ezelőtt készített terveket
papír alapon.
Azokat áttekintve és a kivitelezővel történt egyeztetés után a következő árajánlatot
adjuk.
A munka elvégzéséhez szükséges a terveket szkennelni majd digitalizálni a műszeres
kitűzések elvégzéséhez.
Az irodai előkészítő és a helyszíni 4 alkalommal történő kitűzésekre illetve a munka
elvégzéséhez szükséges dokumentumok előállítását magába foglaló munkákra egyösszegű
310.000Ft+Áfa díjat adunk.
Kérdés estén szívesen állunk rendelkezésre!
Várjuk válaszukat!
Üdvözlettel:
Puskás Gábor
irodavezető
Pannon Geodézia Kft
8200 Veszprém Victor Hugo u 2
88/403-290
mobil:30/9468-706

