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Jegyzőkönyv
Készült:

2017. június 12-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Jelen vannak:

dr. Csörnyei László

polgármester

Dr. Orbán László

jegyző

dr. Herbert Tamás
Óbert Gábor
Sebők János
Strung Nándor
Szabó Zsolt

képviselők

Igazoltan távol:
Csajkás Géza
Papp János

alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Attila

Hosszúhetényi Településüzemeltetési
Nonprofit Kft.

Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület rendkívüli
ülését.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
A képviselő-testület az ülés napirendjét a polgármester javaslatára az alábbiak szerint fogadja el.
NAPIREND:
I.

Bölcsődei tervpályázatok elbírálása
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
I.

Bölcsődei tervpályázatok elbírálása
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

Dr. Csörnyei László polgármester:
Elmondja, hogy mielőbb meg kell kezdeni a munkát a pályázat beadásához. Elsődleges, hogy dönteni kell
a beérkezett pályázatok közül. Két pályázat érkezett be a Masszi Építész Iroda Kft-től és Borbás Gábor
építésztől. Mindkét pályázatot előzetesen megküldte egy szakértőnek. Hagyatkozva a véleményére a
javaslata, hogy Borbás Gábor építész úr pályázatát fogadja el a képviselő-testület. A határidő nagyon
szoros 2017. június 23., ezen időpontig egy tanulmányterv és költségvetés elkészítése szükséges, hogy a
pályázatot be lehessen nyújtani. Az eszközlista elkészítéséhez még szükséges az alaprajz elkészülte. Ez
még folyamatban van.
Borbás Gábor építész:
Ha kérdés merül fel akkor arra szívesen válaszol.
Sebők János képviselő:
A tető és a tetőszerkezet tekintetében kérdezné, hogy a beázás gondot okozhat -e, illetőleg a természetes
fény bejuttatását az épületbe hogyan oldja meg a tervező a tető formáját tekintve, mivel csiga formájú?
Az építész úr a határidőt tudja tartani?
Borbás Gábor építész:
Enyhe hajlászögű tető lesz és ki fogják hozni egy körbe csatornás megoldással. A belső terek átlátható
üvegfallal kapcsolódnak egymáshoz és mindenképpen jó lenne természetes fény a tetőn keresztül való
bejuttatása, amit megfognak oldani. Igen a határidőt tudják tartani, bár elég közel van. A kérdése :
A fűtésre vonatkozóan milyen megoldás szeretne a képviselő-testület?
Illetve az étkeztetés hogyan lesz megoldva?
Horváth Attila :
Elmondja, hogy a melegvízre napkollektort az áramra pedig napelemet lenne célszerű betervezni.
Fűtésre pedig gázkazánt javasol.
Az apríték kazán az iskola és a bölcsőde közötti távolság miatt nem biztos, hogy költséghatékony lenne.
dr. Herbert Tamás képviselő:
Szerinte ezt a gépészek tervezzék meg mi lenne a célszerű.
Pál Attila Nkft. ügyvezető:
Az iskolában lévő apríték kazán teljesítménye elbírná a bölcsőde fűtését is.
Az iskola konyhában főznének ez szakértőnkkel egyeztetve lett. A bölcsődében csak melegítő konyha és
tálalás lenne.
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dr. Herbert Tamás képviselő:
A bölcsőde későbbi bővítését is figyelembe kellene venni a tervezésnél. A szakértővel is egyeztetni kell
majd a bővítés lehetőségéről, hogy azt milyen módon lehet kivitelezni.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Javaslata, hogy legyen egy találkozó június 20-án, ahol a tervező úr a Pál Attila és szakértő közösen
átbeszélik a részleteket.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan
– 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
119/2017.(VI.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a bölcsödei tervpályázatok közül Borbás Gábor építész
7400 Töröcske, Fenyves u. 56/c hsz. alatti lakos pályázatát
fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy nevezettel
kösse meg a megbízási szerződést a bölcsődei
tervdokumentációra és költségvetés elkészítésére.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Az utolsó kérdés, hogy mennyi lenne a tervezés díja?
Borbás Gábor építész:
A tanulmányterv és a költségvetés díja a pályázati összeg 0,5 %-a.

dr. Csörnyei László polgármester:
Több hozzászólás hiányában – megköszöni a részvételt – és az ülést bezárja.

K. m. f.

Dr. Csörnyei László
polgármester

Dr. Orbán László
jegyző

