,JEGYZÓKÖNYV
Készült: Sály Közsé9 ÖnkormányzaEának Képvise]_ő-testülete 2O15. áprilís 22én 9,30 órai kezdettel tart,ot,E üféséró]_.
Az ülés he}ye: Sály Község Önkormányzatának tanácskozó terme.
Je]-en vannak: Fekete ,fánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas Tstván, Farkas Zoliuán, Hócza .Tózsef, Szabő Valéria, Vetró Márta
képviseJ-ők.

Meghivottak: Dr. Molnár Sándor )eqyző, Dr. Fegyveres Balázs aljegyző.
Meghívottak, akik jelen voltak az üIésen:
Dr. Mo.]_nár Sándor )eqyző, Dr. Fegyveres Ba]_ázs il,jegyző.
Fekete ,Jánosné po]-gármesLer: kószönt,ötte a testület tagjait.
MegállapíLoEta, hogy az üIés határozatképes, az üIést megnyit,otta.
Jegyzőkönyvvezetőnek:

Dr. Fegyveres Balázs aljegyzőL kérte fef.

A jegyzőkönyv elkészitéséért Dr. Molnár Sándor jegyző megbízásábó1 Dr.
Feqyveres Balázs allegyző a felelős.
Jeqyzőkönyvhite]-esítőknek:
képviselőt kérte fe]_.

Fekete .Tánosné pol9ármester:

napirendet.

Emődi Sándor al_polgármestert és Farkas Tstván

ismertette a megtárgya]_ásra kerü}ő javasolt

,fAvAsoLTNAPIREND
7

:/ Inditványok, javas7atok.
Települési

a.

)

b.

)Települési

önkormányzatok rendkívülí önkormányzaEí költségvetési

t,ámogatására vonatkozó igény benyújtása.

önkormányzatok rendkívüli

önkormányzati költségwetési
tá-ogatásra vonatkozó

támogatására, ennek keretében rendkíwüli szociáIis
ígénybenyújtása.

c.) Sály, Té1 u. 26. sz. előtti szakaszon, a korábban helyreállított két
partfal közti részen, önkormányzat tulajdonában Iévő, ( 945. hrsz-ú úton
történt) földcsuszamlás st,abilizációs munkáinak vis maior pályáza1a.
Fekete .Tánosné polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják
el a napirendi javaslatot.
jegyzőkönyvvezeLő, jegyzókönyvhitelesítők
személyére tett javaslatot.

A képvise]_ő-testület egyhangúlag elfogad,ta a
napirendet. va]-amint a jeqyzőkönyvvezető és
személyéretett
1 egyzőkőnyvhitelesitők
j

avaslatot

.

EJ-fogadásra került napirendi pontok:
1.

/ Indltványok, javasJatok.

a.

)

b.

/Települési

önkormányzalok rendkívüIi

Települési

t,ámogatására vonatkozó ígénybenyújtása.

önkormányzatok rendkívüti

önkormárryzaEi költségvetési

önkormányzati költségvetési
tá-ogatásra vonatkozó

támogatására, ennek keretsében rendkívüli szociális
igény benyújEása.

c . ) Sály, Té]_ u. 26 . sz . e]_ótti szakaszon, a korábban helyreáJ-lított két
( 945. hrsz-ú úton
partfa1 közti részen, önkormányzat tulajdonában lévő.
történt) földcsuszamlás stabilizációs munkáinak vís maior pályázaLa.

NAPIREND TARGYALASA
1.

/ Inditványok, javas7atok.

önkormányzatok rendkívü]-i önkormányzati
támogatására vonatkozó igény benyújtása.
a.

)

Települési

köItségvetési

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségwetésí
Lámogatására, ennek keretében rendkíwüli szociális tá,nogatásra vonatkozó

b.

/Települési

igény benyújtása.

Feket,e .Tánosné polgármester:tájékoztatta a képviselő-t,estületet, hogy
elkészü]-t a pá\yázat a rendkívüli önkormányzati költségveuési támogatásra,
a pályázati összeg 5.3'19 e Ft. A rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó
igény z 4.77O e Ft. A pályázaE benyújtásáró]- a képvise.]_ó-testülette1
előzetesen te]-efonon egyeztettek.
Szabó Valéria képviselő: a rendkívüli szociá]-is támogatásra benyújtott

páLyázaE kapcsán az igényelt összeg míre használható fe]-?

Fekete .Tánosné polgármester: az összeget gyermekétkeztetéssef összefü99ó
normatíva vísszafizetési
kötelezettségre,
rendszeres,
lakhatással
összefüggő támogatásra lehet majd fe]haszná]-ni. A visszafizetési
kötelezettség az óvodai felújítás miatti későbbi megnyitás eredménye.
E napirendi pont keretében egyben tájékoztatta a testületet arról, hogy már
te}efonon jelzést kaptak arró]-, hogy a jelenleg hatályos szocíális rendelet
módosítása szükséges ahhoz, hogy a pályázatuk befogadást nyerhessen. Az
Írásos hiánypótlásra való felhívást várják a Magyar Á]-]-amkincstártól, s ezt
követően sort keJ-1, hogy kerítsenek rendkívüli ü]_és tartására, ahol
módosítják a szociálís rendeletet, mive1 a pályázati célban igényelt
támogatási összeg csak akkor ]-esz biztosítható, ha ilyen irányú támogatási
formát tartalmaz a szociátis rendeletük.
Kérte a képvise]-ő-testületet, hogy a pályázatokhoz hozzanak határozatot.

A képviselÓ-testület egyhangúlag egyetértett a pályázatok beadásáva}, s 7
f.Ő képviselő jelenlétében, 1 fő igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodássa]
az alábbi határozat,okat hozta:

SáIy Község Önkornányzata Képviseló-testületének
36/2oL5. (Iv. 22.1 sz. önkormányzati

ha t á r oz a Ea

z

Tárgy: Települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó
igény benyújtása.
Sály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
Magyarország 201-5. évi központi
határozott, hogy a
költségvetéséről szőIó 2074. évi C. törvény 3. mefféklet
ITT. 4. pont szerinti, a pályázati kiírás 1. b.) pontjában
fogJ-alt:

önkornányzatok rendkívüli
önkormányzati
települési
költségvetési tánogatására a belügyminiszter és a
nemzeEgazdasági míniszter álta1 kíhirdetett pályázatra
páIyázaEot nyújt be.
A képviselő-tesEü}et megbízza a polgármestert a páLyázaE
elkészítéséreés határidőre történő benyújtására.
Fe]_e]_ős: Fekete .Tánosné polgármester

Sá1y Község Önkortányzata Képviselő-testületének

37/2015. sz. önkormányzati h a t á r o z a t a

:

z Települési önkormányzatok rendkívüIi önkormányzaEi
költségvetési támogaEására, ennek keretében rendkíwüli
szociális tá-ogatásra vonatkozó igény benyújtása.
Tárgy

Sály Község Önkormányzatának Képvise]_ő-testülete ú9y
határozott, hogy a Magyarország 2015. évi kózpontí
költségvetéséróf szőLő 201,4 . évi C. törvény 3. mellék]_et
rII. 4. pont szerintí
1. c.) pontjában foglalt:
rendkívüJ.i települési támogatás keretében I
a. rendkíwüli
szociális tá-ogatásra - a belügyminiszter és a
nemzetgazdaságí miniszter által kihirdetett
pá\yázaEra pályázaEot nyújt be.
A képviseIő-testület megbízza a polgármestert a pályázaE
efkészitéséreés határidőre történő benyújtására.
Felelős: Fekete .fánosné polgármester

c.) Sály, Té1 u. 26. sz. e]-őtti szakaszon, a korábban helyreállított két
partfal közti részen, önkormányzat tulajdonában lévő,
( 945. hrsz-ú úton
történL) fö]-dcsuszam]-ás stabilizációs munkáínak vis maior pályázaEa.
Fekete ,Jánosné po]-gármest,er: mint ahogyan arró1 a képviselő-testütet
tudomással bír. a Sály, Té1 u. 26. sz. ingatlan e]_őtt vis-maior esemény
tÖrtént, mely bejelentésre került. A páLyázaE benyújEásához szükséges
szakvéleményaz önkormányzat bírtokában van, szakértői bizottság a páLyázaL
benyúj tását
indoko]_tnak látt,a, a vis-maior eseményt elismerte. A
helyreállítási munkákhoz a szakértő a költségvetést elkészítette, melynek
összege 25.281,.382 Ft, melyből a szükséges mértékű önerő 10 8-os,
összegszerűen 2.528. ]_39 Ft.
A saját forrás összege vá]-tozhat, hiszen ha nem kapják meg 1oo t-osan az
igényelt összeget, akkor csökkentett műszaki tartalomma]_ valósulhat meg a
helyreállítás.
Javasofta a képvise]-ő-testületnek a pályázat beadásának megtárgyalását, a
Pályázat benyújtását támogatja, kérte a képviselőket, hogy döntésükke]_
segítsék eIŐ, hogy a pályázat benyújtásra kerülhessen, biztosítsák a
szükséges mértékűönerőt.

A helyreállÍtás e}kerülhetetlen, hiszen lakóingatlant veszélyeztet a
parLfalrész.
HÓcza JÓzsef

képvíselő; a helyreállítási

bóvebben szeretne ha]-]_ani a fe]_mérésekrő]_.

beom]_ó

munkákat e1 ke1]_ végezni,

Farkas Tstván képvise]-ő: véleménye,valóban vis-maior

de

helyreállításí

munkákat ke]-1ene elvégezní. De személyes ott jártukkor megállapították,
jelenség okozta a támfalom}ást, hanem rakodógép miatt
Úogy
'r.* természeti
károsodott
a támfa]-rész. A károkozót kel]-ene felelősségre vonni. Az önerő

jelentős összegű, soknak tartja.
A véleménye az eddig elkészült
támfafrészekrŐI, hogy azok befejezetlenek, nincs kész. Az alatt húzódó
pince beázik, korlát níncs elhelyezve a támfalon.
Szabó Valéria képvise]-ő: tudnak-e arrőL, hogy ott járt

a nehézgépjármű?S
aki bedöntötte a támfalat. A kárt az okozta, aki
nehézgéPjármúve]- megtúrta a támfa]-részt. Ez bűncselekmény, szándékosan
megbontásra kerÜlt a támfalrész. A helyreállítási
köIEségekke1 sem ért
egYet, níncs alat,ti annyi érték. Az e]-követett cse]-ekményt becstelenségnek
tartja,
rendőrségi felje]entésse]- ]_ehet kezdeményezni a kárt okoző
felefősségre vonását.
ki

vo]-t dz,

Feket,e ,Jánosné polgármester: a támf alrészt helyre ke]_1 állítani , azt az
ÖnkormánYzat csak pályázaE benyújtásával, páIyázaE! támogatással Eudja
megvalósítani.

Felhívta a kéPvise]-Ó-testÜlet figye}mét arra, hogy évekke]_ ezelőtt e]_indult
a Partfal-stabi]-izáciő azon a szakaszon, fel lett mérve, s jogosnak ítélte
meg már akkor is a szakérLŐi bizottság. A támfa]_ stabi]_izáeiőja ennek a 25
m-es szakasznak kívét,e]-éveIelkészült, s átadásra kerü]_t . Akkor az egyík
ingatlantulajdonos nem járu]-t hozzá ennek a szakasznak a stabilizáciőjához,
azérL maradt ki ez a rész, egyébkénte]-készült vo]na már évekkel eze]_őtt.
Tehát az biztos, hogy a partfalrész stabilizációs
munkái már több éwel
ezefőtt is megalapozottak voJ-tak, ehhez kétségnem merü]-het.

Az önerőt illetően pedig mint említette, ha támogatják a pályázatot, de nem
a kért összeqben, akkor csökkentett múszaki tartalomma1, csökkent Összegű
önerőve]_ ke]_l számo]_ni. Ha teljes mértékbenkiefégítésre kerÜ]- a páLyázat,
abban az esetben is van lehetőség az önerő biztosításakor az
önkormányzatnak arraI hogy bizonyos mértékben gyakorlati munkákbÓl
vállaljon önrészt, s az anyagi mértékúönerő ezzel csökken. Az efőzetes
értékben tudnának gépí
számítások szerint 1,5oo-1.9oo e Ft közötti
közmunkát biztosítani a helyreálIÍtási munkákhoz.
fö]_dmunkát, illetóleg
eljárás, tervezés és egyéb adminisztratív
közbeszerzési
a
Természetesen
Tehát a gyakorlati
munkák önerejét pénzösszegben kelI biztosítani.
munkákban tudnak önerőt biztositani.
A településnek fej lődnie ke]_]_, ehhez pedig csak pályázati Úton van
A páLyázaE
lehetőség, kérte a testü]et támogató hozzá állását.
benyújtásához szüksé9es bizottsá9i véleményekrendelkezésre áffnak, élni
ke]-1 a lehetőséggel .
Valóban nem kevés az önerő, de vegyék figyelembe. hogy gyakorlati munkában
tudnak önerőt biztosítani. S azt is mérlegelni ket]_, hogy az efmÚlt évben a
szociá]is effátások biztosításához 20.000 e Ft önerőt keflett biztosítani.

Az elmúlt években, akár évtizedekben is a pince-helyreállÍtások több
milliós költsé99e1 Eörténtek, a támfafépítésekpedíg szintén több tízmilrió
forintos nagyságrendűek vo]-tak.
Hócza József képviselő: a hetyreál}ítást e1 kell végezni, melyhez javasolta
a páIyázat benyújtását, mindettől fü99et]_enü1 felje}entést lehet tenni majd
károkozásért. Azonban a károkozó a helyreállítást nem fogja elvégezni.

Dr. Fegyveres Ba]_ázs a]jegyző: a páLyázat benyújtása indokolt, javasolta
testületnek, hogy éljenek vefe.

a

Farkas Tstván képvisefő: önerő biztosítása né]-kü]- egyetértene a pályázat
beadásáva]_. Az önerő nagyon sok, abbó]- az összegbő1 a településen élők
tudnák elósegíteni, okos dolgokra lehetne
életminőségének javitását
költeni.

Emődi Sándor képvisető: a helyreálIítás szükségessé9e nem vitatható,
azonban arra a szakaszra vonatkozóan a helyreállítás kóltsége irreá].isan

magas.

költsé9
Szabó Va]_éria képviseló: az egyik probléma, hogy a helyreállítási
iszonyatosan magas, nem elfogadható, a másik, hogy tudatosan megrongálásra
került a Lámfaf.

Farkas István képvise]_ő: kihangsúlyozza, hogy a 2.500 e Ft önerót
nehéz, és nem a fa]-u szépüI, hanem egyes
br"tosít"@
embereknek bizt,osítanak ezá]-tal munkát.
A képviselő-testület 1 fő képviseJ-ő jelenlétében, határozatot hozott a
Sály, Té1 u. 26. sz. alatti vis-maior esemény helyreállíEási munkáivat
kapcsolatos páLyázaL benyúj EásárőL, 2 igen, 3 nem szavazat,tal, 2
tartózkodássa1:

38/2015. (IV.22. ) önkormányzati

határozat:

Sály, Té1 u.26. sz. e]-őtti szakaszon, a
korábban helyreálIított két partfa1 közti részen,
önkormányzat tulajdonában Lévő, ( 945. hrsz-ú úton
Tárgy:

történt) föfdcsuszamlás
vis maior pályázata.

stabilízációs

munkáinak

A polgármester a képvise]_ő-testület elé

terjesztette a Sály, Té]_ u. 26. sz. elótti
két partfaI
szakaszon, a korábban helyreállított
közti részen, az önkormányzat tulajdonában lévő,
(945. hrsz-ú úton) történt föIdcsuszamlás
stabilizációs munkáinak vís maior pályázaE
benyújtására vonatkozó javaslatát, a helyreállítás
költségeive1.
A képviselő-testüfeE a páIyázaL benyújtását 1 fő
képviselő jelenlétében, 2 fő igen szavazattal, 3 fő
nem szavazatLa]-, 2 EarEŐzkodással nem támogatta.
Fekete Jánosné po]-gármester: röviden informálta a képviselő-testületet,
hogy
t csak céljelleggel tudnak felhasznátni. Az
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása címén
éLkező építésére kapott 20.000 Ft-ot is céIjeIleggel kapták. F.zzelkapcsoJ-atosan határidő hosszabbitást kért a Belüglrminisztériumtó1, még
írásos válasz nem érkezett, azonban telefonon jelzést kapott arró]_, hogy a
kérésnem kielégithető, határidő hosszabbításra nem kerülhet sor/ a kapott
összeget 201-5. december 31-éi9 fel ke11 használni| 2016. január 31-éí9eI
kel]- számolni. ellenkezó esetben kamataival együtt vissza kel1 fizetni.
Ezzel kapcsolatosan a következő testületi ülésre kérni fogja a testü]_et
véleményéE,hogy - mive]- a képviselő-testület döntése volt,, hogy ne épüljön
meg az étkező, mert egyébkéntmár az óvodai ferújítással egyidőben
megt,örtént vo]-na - mire használ j ák f e]- az összeget . Természetesen ehhez
ma;d a Belüglrminisztérium engedélyétke11 kérniük, tárnogatási szerződés
módosítását kezdeményezni

.

Vetró Márta képvisefó: ezzel összefüggésben jelezte,
hogy olyan
információkka} bir, hogy a fenti támogatásí összeget bármíre fe1 ]_ehetett
használni.,Javasolta,
hogy falufejlesztés, szépítés cé]_1a]_, szabadtéri
színpad, játszőLér kia]_akítására használják majd fel.
Felháborodását fejezi ki azért, hogy álláspontja szerint félre vannak
vezetve sok esetben. Közösen kell dolgozniuk, s nem kapnak ke]_]_ő
tájékoztatást sok esetben.
A képvise]-Ő-testület mindezeket követően a helyszínre ment, a Sály, Té1 u.
26. sz. ingatlan e]_őtti partfalrészt, a vis maior esemény által okozott
károsodást megtekinteni

.

polgármester erre az időre szüntetet rende]_t el.

képviselő-testü]_et a helyszínről visszaérve foJ_ytatta üfését

Az időközben a képvise]-ő-testületí ülésre megérkezett: Dr. Molnár Sándor
1eqyző részére a polgármester röviden ismertette a vis-maior eseményt, a
páLyázaLi anyagot és az elózményeket az a]_ábbiak szerj_nt:
Fekete .fánosné po]-gármester: a Té1 utcai partfaI stabí]_izációs munkái 8-10
évvel ezefőtt megtörténtek. Az ott ]_évő támfal megépítése2 szakaszra 1ett
osztva. Teljes hosszban megkapta a szakértői bizottság támogatását a
helyreállÍt,áshoz, s a munkák végzésénekszükségessége igazolt vo]_t. A
helyreálJ-íLási
munkákhoz az
érintett
ingatlan
tulajdonosainak

hozzájáru]_ásukat ke]-lett adni. Az egyík érintett tulajdonos, akkor nem
járu1 hozzá a kivite}ezési munkákhoz, illetőleg abban az esetben adta vo]na
hozzájáru]-ását, ha az önkormányzat részére 500.000 Ft anyagi támogatást
jelenleg érintett 24,5 m
bizt,osít .
Az I. és II. szakasz közötti,
hosszúságű szakasz ezért nem épülheLeEt meg.
Lehetőség van a vis maior pályázat benyújtására, a szakértői bízottság

a

A képviselő-testület azérE nem támogatta a páLyázat benyújtását, mivel
helyreállítási költségeket irreálisnak tartsja.

a

helyreálJ-ítást isméteften is megerősítette, indokoltnak tartoLta. E]_készült
a helyreállítási munkák kivitelezési költsége, 25.281.382 Ft összegben,
melyhez 10 8-os önrészt,, összegszerűen 2.528.139 Ft-ot kell biztosítaní. Az
öneró tekintetében kb. maximum 1.900 e Ft-ot tudnak gyakorlatí munkában
biztosítani.

A helyreállítást
megvalósítani.

pedig páLyázaEi támogatás nélkül az önkormáayzaL

nem tudja

Egyéb tekintetben pedig már az előző időkben maga a tulajdonos kérte. hogy
amennyiben sort tudnak rá keríteni, erősítsék meg az ingatlana fölött
húződő támfalat.

S a már több éve veszéJ-yesnek minősített szakaszl az időjárási körülmények
a helyreállításra, ez bizonyos.

még inkább megdolgozEák, szükség van

Szabó Valéria képviselő: a következő információkat kívánja megosztani a
közös önkormányzati hivata]- jeqyzőjévet: te]_efonon kapott értesítést a
képviselŐ-testüfet. hogy vis maior esemény történt, melyről a szükséges
bejelentés megtételérekerült sor. Errő]- tudomásuk vo]_t. Az e]_múlt napon
szintén te]_efonon kaptak a képviselők értesítést arról, hogy pályázati
1ehetőség van a helyreá]-]-itási munkák tekintetében, melynek összege
25.281,.382 Ft, s
dönteni ke]-]- a pályázat benyújtásáró]_ az önerő
biztosításáva1.
A tefefonos információt követően páran kimentek a helyszínre és az
alábbiakat tapaszta].ták
Nem helytáIIŐ, hogy súlyos esőzések következtében om]_ott be a támfal. Azon
a szakaszon ismeret]-en gépjármű volt, aki megrongálta a partolda].t.
Véleményeszerint itt bűncselekmény történt. A kárt okozót fe]_ ke]_1
deríteni , s az okozot,t kárt meg kell térítEetni.
:

Vetró Márta képvise]-ő: szándékos károkozás történt. T,ehet, hogy meg kellett
volna erősítení a partfalat, de az omlást most nem természeti jelenség
okozta.

Farkas Tstván képvise]_ő: továbbí aggályként merült fe1, hogy személyesen
vo]-t jeJ-en a Partfalná1, hogy a 1T. lépcsőben megépített szakasz sem
készÜlt el 1o0 B-osan. Nincs befejezvet félkész állapotban van, hiányzík a
korlát és egy sor a támfa]-részrőI. Kérdéskéntmerü] fe]_ benne, hogy az
ÖnkormányzaL részérŐ]- ki volt jelen az átadásnál, hogyan vették át a munkát
lgy !

Fekete Jánosné polgármester: a műszaki átadás-átvételi eljárásnál a
szakhatóságok minden esetben jelen vannak. Több esetben volt, rá pétaa, hogy
hiánYPÓtlássa]- kerütt átvéte]re a munka, mely a későbbiek folyamán pótlásiá
kerü]_t.

Dr, Mo]-nár Sándor jegyzŐ: nem ismeri a Té1 utcai támfalat. De magát a vis
maior PályázaL beadási módját, a helyreállítás folyamatát ismeri, hiszen
Tibolddaróc kÖzségben is történt hasonló vis maior esemény, helyreállítási
munka, támfalépítés. AzE, hogy a támfa]- milyen mértékbenkárosodott, annak
helYreállítása, pályázaLi támogatás biztosítása índokolt-e minden esetben
szakbizottság véleményezi. A bízottság megtekinti a helyszínt,
nyilatkoznak, hogy indoko]_t-e a támfal erősítés.

esetben a bizottság megáltapította, hogy indokolt
megerősitése, illetőleg a páIyázati igény benyújtása.
Jelen

a

támfal

A támogatás a vis maior alapból történik, állami pénz, elkülÖnített pénz,
sürgős j elleggel .
A támogatási összeg jogszerűen felhaszná]-ható. A Belüglrrninisztériumban a
szakértők, szakemberek a pályázati anyagot meg fogják vízsgálni, űgy a
tervet, mint a költségvetést, műszaki leírást, stb. Amennyiben Ú9y ÍLélik
azL módosíttatni fogják.
ffie9, hogy a kivitelezés köttsége irreáfis,
Irlindenképpen bírálatra kerül a pályázaE a Belügyminisztérium által. Az a
cé]_, hogy a biztosítható pénzösszeget minéI hatékonyabban tudják
felhasználni.
Az is pozitívum az önkormányzat költségvetése számára, hogy nem kell a
biztosítandó önerőt teljes mértékbenanyagiakban érteni. BiztosíthatÓ, hogy
sépi fö}dmunkával, egyéb munkákkal az önkormányzat hozzájáruljon az
önerőhöz. Ennek mértékébenmeg fognak állapodní a kivitelezővel.
Sály tselepülés érdeke jelenleg, hogy megépüljön a támfalszakasz, űgy
ahogyan kell, a szakemberek efőírása szerint.
A kivite]_ezés befejeztével a műszaki tartalom átvételére, illetÓleg annak
szintén szakemberek, műszaki ellenőr
megfelelLetésének igazolására
jogosult.
Javasofta, hogy a képviselő-testü]-et kerütjön majd tájékoztatásra minden
munkafolyamatról, s a múszaki átadás-átvételi eljáráson is legyen majd
j

elen.

A bizottság tagjait, a kivitefező
szakemberek végzik a munkát.

cégeL ismeri, véleménye,hogy fe]-készült

Farkas Tstván képvisefő: kérdése,hogy az önerő biztosítását hogyan 1átja
biztosítottnak?
A kivitelezési munkákba pedíg helyi vál]-alkozókaE be kel1 vonni.
Fekete ,Jánosné pofgármester: már az e]-őzőekben ismertettek szerint, a 2.500
e Ft-os önrészbőf kb. 1.800 e Ft-ot gyakorlaEi munkában adnak, s fennmaradó

részE kell

csak

költségvetésbő]-.

(kb.

közel

]-.

O00 e

Ft)

pénzben biztosítani

a

Vetró Márta képviseló: a kivitelezési költség magias, nem az eső mosta be a
t,ámfalat. Véleménye, hogy az 1.0OO e Ft összeget biztosítsa az, akí a kárt
okozta.

Másrészrő1 pedig kérte,
táj ékoztatva .

hogy

a

testület

tagjai

mindenrő]- 1egyenek

Ezt követően a képviseIő-testülets álláspontjáts újbóti szavazással az
alábbiak szerínt fejtette ki a Sály, Té1 u. 26. sz. alatti ingatlan e]-őtti
munkák, pályázaL benyújtása tekintetében: A képviseJ-őhelyreállítási
testü]_et újból határozatot hozott, ismételt,en szavazatotE, mellyel
felülírta előző döntését.
A határozatot 7 fő képvise}ő jelenlétében, 5 fő igen szavazattal-, 2 fő nem
szavazaLtal hozta meg:

Tárg;4: SáIy, Té1 u. 26. sz. előtti szakaszon, a korálrban
helyreállí-tott két partfal közti részen, önkormányzat
tulajdonában 1évő, ( 945. hrsz-ú úton történt)
földcsusza-lás
stabilizációs munkáinak vis naior pályázata.
Sály Képvisefő-Eestülete ü]_ésénúgy határozoEE, hogy vis
maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a
Belügymini

s

ztériumhoz .

A káresemény megnevezése: Sály, Té1 u. 26. számú ingatlan
előtti szakaszon, önkormányzat tulajdonában ]_évő, 945. hrsz-ú
úton történt földcsuszamtás stabilizációs munkáinak vis
maíor pályázaEához (pontos cin és heJyrajzi szán(ok)). A
káresemény forrásösszetétele
:

adatok Ft-ban

Saját forrás

2.528. 139. -Ft

Bíztosító kártérítéJá
Egyéb forrás

Vis maior igény

22.753.243.-Eiü

25.28L.382 .- Ft

Források összesen

A

károk helyreállításának
(költségvetés alapján) tervezett
összköltsége 25.28L.382.-Ft, metynéx fedezetéc
az önkormányzat
íLem tudja / részben *.4j3 (negfeJeJő rész
alánizÁndó)
biztosítani.

A testület

nyilatkozik

arróI,

hogy

vagyonelem a tulajdonát képezi.

A

a

káreseménnye1 érintett

károsodott szakaszon a meglévő repedések közművezetékeket
veszélyeztetnek, az aszfaltozott út mlgsüllyedése, Ieszakadása
és teherbíró képességénekcsökkenése mj-att az utcában
fakóházak megközelítése tűzoltógépjárművel nem biztositott. ]-évő
A bekövetkezett káreseménnye1 kapcsolat,ban az Önkormányzat
biztosítással rendelkezik / nen rendelkezik* (a manfa1 a1 A

10

Bíztosító Társaság
megnevezése

Biztosítási szerződés
száma

Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt / @é.v"rt*
(a megfeJefő rész afáhúzandó.
Vis maior tánogatás e7nyerése esetén az önerő biztositásávaf
váJ7a7ja a károsodott ingatJannak a kö]_tséghatékonyság és a
megva7ósithatóság szempontjaira tekintette]- történő he7yreáJLitását.
Az önkormányzat más - a tutajdonában lévő - vagyontárggyal a
(a negfeJeJő rész
feladaLát el tudja látni / nen tudja ellátni
aláhúzandó)

A

testület

.

a

saját

forrás

összegét

39/2015. önkormányzaEí

határozatában biztosítj a.
A testüleE felhatalmazza a polgármestert az ígénybejelentés
benyúj Lására.

Határídő: azonnal.
Felelős: polgármester
A képviselő-testület ezL követően határozott arró]_, egyhangúlag. hogy a
munkák önerejeként a lehetséges maximális mértékben
helyreállítási
gyakorlati módon, föIdmunkák és egyéb munkák elvégzésével fogja
bizLosítania.
(IV.22.) sz. önkornányzati határozat
Tárgy: Sály, Té1 u. 26. gz. előtti szakaszon, a korábban
helyreállított két partfal közti részen, önkornányzat
tulajdonában lévő | ( 945. hrsz-ú úton történt)
fö].dcsuszom]-ás stabilízációs munkáíhoz önerő biztostása.
Sály Képvise]_ő-testülete ülésénúgy határozott, hogy vis
maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a
4012015.

Be

tügymini

s

ztériumhoz

.

A káresemény megnevezése: SáIy, Té1 u. 26. számú ingatlan
előtti szakaszon, önkormányzat tulajdonában )"évő, 945. hrsz-ú
úton Eörtént földcsuszamlás stabilizácíós munkáinak vis
maior páLyázaEához (pontos cin és heJyrajz1 szán(ok)). A
káresenény forrásösszetétele
:

adatok Ft-ban

t7

Megnevezés

Saját forrás

8

2.528. 139. -Ft

10t

Biztosító kártérítése

0.

-Ft

0t

Egyéb forrás

0.

-Ft

0t

Vis maior igény
Források összesen

.A

2OL2. év

22.753.243.-EL

25.28]-.382 . - Ft

908

100*

(költséwetés alapj án) tervezett
károk helyreállításának
összköltsége 25.28L.382.-FE, melynek fedezetét az önkormányzat
ngm tudja / részben tudja (megfeLe7ő rész a7áhúzandó)
bíztosítani.
Az önerő tekintetében a képvise]-ő-testület 7 íő képviselő igen
szavazaLával_ úgy határozott, hogy a 2.528.139 Ft összegű öneróből a
1ehetsé9es maximá]_is mértékbenfog gyakorlati munkát biztosítani,
(földmunkák, gépi munkák, közfoglalkoztatottak bevonása) és csak a
1egszükségesebb mértékbenbiztosít pénzben, a költségvetést érintően
pénzösszeget.
A képvise]_ő-testület megbízza a polgármestert, hogy sikeres páIyázat
esetén fentiek szerint kerüljön az önerő biztosításra, melyrő1 a
képviselő-testület táj ékoztassa.
Határidő: folyamatos.
Felelős : polgármester.

Fekete Jánosné po]_gármester: megköszönte a képviselők közreműködését,
Qzta, hogy visszáutasítja
az alaptalan
mondásokat. Kijelenti,
hogy mindig és most is a faluért dolgozik és
cse]_ekszik a 1egjobb t,udása és ]-elkiísmerete szerint.
Vetró

Márta

képvise]_ő: kijelent,ette, hogy Ó jelezte,
hogy saját
ezzel másokat ő nem bántott, fel sem merü]_t iJ_yen.

]-e]_kiismerete tiszta,

Fekete,Jánosné polgármester:

t2

Tájékoztatta a kéPviselŐ-testületet, hogy zárszámadás tárgyalás a
fő
naPirend keretében a következő héten teslureti ü]_ést tartanak,
aho1
szociális
rendeletük módosítására ís sort kel1 kerítení, valaminta
gondoJ-kodjanak az adósságkonszo]-ídációban nem
részesült
támogat,ásának (2o. ooo e Ft) fe]-haszná]-ásáról is, mert ebben istelepülések
sürgősen
dönteniük kelI.
A nyíJ-t ülést a polgármester 13.oo perckor berekesztette.
K.m. f

.

Dr. Molnár Sándor

1egyző megbizásából:

Dr.
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