
JEGYZŐKÖNYV

Készült,: Sály Község önkormányzatának Képvise]-ő-testü]-ete 2016. április 21--

én ]_4,00 órai kezdettel tartott üféséről.

Az ülés helye: Sály Község ÖnkormányzaLának tanácskozó terme.

Jelen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármeSter,
Farkas István, Farkas ZoLLán, Hócza Jőzsef, Szabő Valéría és VeEró MárLa
képviselők.

Meghívottak: Dr. Molnár Sándor jeqyző, Dr
műszaki ellenőr.

Kónya Tamás ügyvéd, Jőzsa Atti]-a

Fekete Jánosné po]_gármester: Köszönt,ötte Dr. KÓnya Tamás kÖzbeszerzési
eljárást bonyotító ügyvédet, Józsa Attila műszaki eflenőrt, DI. Mo]-nár
Sándor )eqyzőL, s a képvisefő-testület tagjait. Megállapította, hogy az
ülés határozaLképes, az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Mofnár Sándor 1egyző.

Jegyzőkönyvhitelesítőknek: Emődi Sándor alpolgármesLer és HÓcza JÓzsef
képvise}őt kérte fef.

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a megtárgyafásra kerülŐ javasolt
napirendet.

JAVASOLTNAPIREND

1.) Sály, Tét u. 26. sz. előtti partfa} károsodásának

helyreálliLása" tárgyában beérkezetE ajánlatok bírá]-ata.

Előadó: Fekete Jánosné poJ-gármester.

2.) Tndítványok, javaslatok.

Fekete Jánosné polgármester: kérte a képvíselő-testüleLet, hogy fogadják
el a napirendi javaslatot, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesitők
személyére tett javaslatot.

A képvise]_ő-testület egyhangúlag elfogadta
a napirendet, valamint a 1eqyzőkönyvvezető és
;egyzőkönyvhitelesitők személyére tett javaslatot.

Elfogadásra került napirendi pontok:



1.)

,\ Indítványok, javaslatok

1.)

Napirend tárgyalása

Sály, Tél u. 26. sz. előtti partfal károsodásának

helyreállíLása" tárgyában beérkezett ajánlatok bírálata

Előadó: Fekete .]ánosné polgármester.

Fekete ,Jánosné polgármester: a fő napirendi pont keretében folytatják a már
megindított közbeszerzési eljárás 1efolyt,atását. Dr. Kónya Tamás ügyvéd úr
által az ajánlattételi felhívás kiküldésre kerü]-t. Mie]_őtt az ajánlatok
birálatára kerüfne sorI a polgármester javaslatot tett, 3 fő Bíráló
Bizottsági tag megválasztására, mive]- az előző projektben Dr. Fegyveres
Balázs jeqyző, Kovács János műszaki elIenőr, s a közbeszerzést bonyolitó
Dr. Jámbor Tgor Roland voft a bíráló bizottság tagja. E projekt keret,ében a
közbeszerzést bonyolító ügyvéd Dr. Kónya Tamás, a műszaki effenőr személye
ís vá]-tozott, ebben a vis maior helyreállítási munkákban Jőzsa Attila, s
j-javasolta továbbá a bíráló bizottságba Dr. Mofnár Sándor jegyzőL.

A polgármesLer a bíráló bizot,t,ság tagjaira vonatkozóan javasofta Dr. Kónya
Tamás ügyvéd, Dr. Mofnár Sándor jeqyző és Jőzsa Attila műszaki ellenőr
személyét,,

A pol9ármester kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják e]_ a bírá]_ó
bizottsá9 tagjaira vonatkozó javaslatot, s hozzák léLre a bírá]_ó
bizottságot Dr. Kónya Tamás, Dr. Molnár Sándor és Józsa Atti]_a személyében.

A képviselő-testület a bíráló bizottság tagjaira tett javaslatot
egyhangÚlag elfogadta, s 7 Ígen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta a bíráló bizottság ]_étrehozásáról:

Sáty Község Önkormányzata Képviselő-testületének

t47 /20L6. (íY.2L.) szánű haHározaEa

Tárgy,: Sály, Té]_ u. 26. sz, előtti partfal
károsodásának helyreállítása tárgyában indított
közbeszerzési eljárás bonyolításához birálő
bizottsá9 lét,rehozása.

A képviselő-testüfet a Sály, Té1 u. 26. sz, efőtti
partfal károsodásának tárgyában indított
közbeszerzési eljárás bonyolításához bírál-ó
bizot,t,ságot hozott létre

Sály, Téf u . 26. sz. e]őtti partfal
helyreál1 itása" tárgyában beérkezett

Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

károsodásának
ajánlatok bírálata.



A 3 tagú bíráló bizotEság Lagjai:

Dr. Kónya Tamás üglruéd

Dr. Molnár Sándor jeqyző,

Jőzsa Attila műszaki ellenőr.

Fekete Jánosné polgármester: átadta a szőL Dr. KÓnya Tamás Ügyvéd Úrnak,
ismertesse a beérkezett ajánlatokat.

Dr. Kónya Tamás ügyvéd: a Sály, Té1 u. 26. sz. e]_őtti partfalkárosodás
@9yábanaZaján1attételife]-hivásaképvise1ő-testü1et
artál meghatározott 4 vállalkozásnak kikütdésre került. Az ajánlattéLeli
határidő a mai napon 9.00 órakor le;árt. 3 ajánlat érkezett:

1.) GeoMép Kft. 3534 Miskolc, Trinyi J. u. 23. 2/3.

Aj ánlati ár nettó : 1,9 .46a.325 , - FE

Tellesitési határidő: 50 nap

(pontszám: 942,5)

,\ Geoszolg Kft. 2085 Pilisvörösvár, Erke] Ferenc u. ]_6.

Ajánlati ár nettó: 17.895.120, - Ft

Teljesítési határidő: 49 nap

(pontszám: 992,5)

GEOTEAM Kft. 3300 Eger, Kertész u. 1,46.

Aj ánlati ár nettó z 1"l .63 1 . 690 , - Ft

Teljesitési határidő: 49 nap

(pontszám:1000)

Mindhárom ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásnak,
feltételeknek, hiánypótlás kiírására nincs szükség.

A bírá]-ó bizottsá9 az ajánlatokat értékelte.

3.)

Dr. Molnár Sándor ieqvző: bíráló bizottság tagja elmondta, hogy
sazösszességében a GEOTEAM Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot,

ajánlattétefi felhívás szerint a nyertes ajánlattevő a GEOTEAM Kft.

A felkért 4 aján}attevő közüf 3 adott ajánlatot. Mindhárom ajánfat érvényes
volt, törvényes feltételeknek megfelelnek. Nem túl nagy a különbsé9 az
ajánJ_atok között, azonban a kiirás szerint a legkedvezőbb ajánlatot adó a
nyertes, igy a GEoTEAM Kft., mely vállalkozás nem ismeretlen a községben. A
közbeszerzési eljárás eredményes.

A bíráló bizottság Dr. Kónya Tamás Ügyvédi Troda (33OO Eger, Szent, János u.
2. álla1 készít,ett döntés előkészítő szakvéleményében foqlaltakkal



egyetértett, igy a 1egelőnyösebb ajánlatot a GEOTEAM Kft. adta, második
legkedvezőbb ajánlatot a Geoszo19 Kft. adta.

Fekete Jánosné po]gármester: Dr. Kónya Tamás, illetőleg Dr. Molnár Sándor
l"qyr", bir"ia bizottsá9i tagok tájékoztatták a testületet, kérte, hogy
ámennyiben a beérkezett ajánlatokkal, bírálatta1 kapcsolatosan kérdés,
vélemény van, tegyék meg.

Vetró Márta képviselő: megjegyezte, hogy a felolvasó lap alján az egyik
a3ánlattevőné]_ az aláhúzás hiányzik.

Fekete Jánosné polgármester: kérte a testüleLet, a bírá]-Ó bizottság
zanakhatározatotaSá1y,Té1u.26.sz.előtti

partfal károsodás he}yreáJ_litási munkáinak nyertes kivite]_ezőjérŐI. A
legkedvezőbb ajánlatot a GEOTEAM Kft. adta.

Fekete Jánosné pofgármester: névszerinti szavazásL rendelt €1, mellye1 a

t."t,il"t "qyóté.tett. Javasolta nyertes ajánlattevőként a 1egkedvezőbb
ajánlatot adó GE9TEAM Kft-t kiválasztani a kivit,e]-ezésÍ, he}yreállÍtási
munkák elvégzéséhez.

A képvíselő-testület a Sály, Tél u.26. sz. előtti partfa1 károsodás
helyreállitási munkáinak nyertes ajánlattevő)éről névszerinti szavazással
döntött:

A képvisefők nevük fe]sorolása után egyenként szavazLak.

NévszerinLi szavazás eredménye :

Fekete Jánosné polgármester nyertes ajánlattevő: GEOTEAM Kft.: Tgen

Emődi Sándor alpolgármester nyertes ajánlattevő: GEOTEAM Kft.: Tgen

'Farkas Tstván képviselŐ nyertes ajánlattevŐ: GEoTEAI4 Kft.: Igen

Farkas Zoltán képviselő nyertes ajánlattevő: GEOTEAM Kft.: Igen

Hőcza Jőzsef képviselő nyertes ajánlattevő: GEOTEAM Kft.: Igen

Szabő Vaféria képviselő nyertes ajánlattevő: GEOTEAM Kft.: Tartózkodás

Vetró Márta képviselő nyertes ajánlattevő: GEOTEAM Kft.: Tartózkodás

A képviselő_testú]_et 5 igen szavazaLLal t 0 nem szavazaLLal t 2

tartózkodássaf az a}ábbl határozatot hozta a Sály, Té1 u. 26. sz. előtti
partfa1 károsodás helyreállításí munkáira beadott ajánlatok efbírálása
eredményeként:

Sály Község Önkorrnányzata Képvisető-testületének

t48 /20t6. (TY.2L. I sz. haLározaLa:

Tárgy: Sály, Tél u. 26. sz. e]-őtti partfal
károsodás helyreállítása kivitelezési munkálatok
elvégzése közbeszerzési eljárása, nyertes
aj ánlattevő kivá]_asztása.

Sály Közsé9 Önkormányzata Képviselő-testü]-ete
döntésének megfelefően a ,Sály, Té]- u . 26. sz.
előtti partfal károsodás helyreállítása
kivitelezési munká]-atok e}vé9zéséve1 kapcsolatos



építési kivitelezési munkálatok elvégzésére 4
ajánlattevő részére kerü]-t kiküldésre az
ajánlattételi felhívás.

Az ajánlattételi felhívásra 3 ajánlat érkezett:

r. . ) GeoMép Kft . 3534 Miskolc , Trinyi J, u, 23

2/3.

Aj ánlatí ár nettó z 19 .46t .325 , - FL

Teljesítési határidő: 50 nap

(pontszám: 942,5)

2.) Geoszolg Kft.
u. 16.

2OB5 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc

Ajánlati ár nettó: 17.895.120, - Ft

Teljesitési határidő: 49 nap

(pontszámz 992,5)

3.) GEoTEAM Kft. 3300 Eger, Kertész u. 146.

AjánJ_ati ár nettó: 1"7 -63a.690, - Ft

Teljesítési határidő: 49 nap

(pontszám: ]-000)

Mindhárom ajánlat érvényes volt.

A közbeszerzési eljárás eredményes volt.

A beadott ajánlatok közül nyertes ajánlattevő
kiválasztása:

A képvlselő-testület a bíráló bizottsá9 javaslatát,
illetőIeg Dr. Kónya Tamás áltaf készített
döntése]_őkésziLő szakvéleményben fo91aItakat
elfogadva névszerinti szavazással döntött a nyertes
ajánlattevőrő]-, mely a :

a GEOTEA§í Kft. 3300 Eger, Kertész u. 146.

Felelős: Fekete Jánosné polgármester.

Határidő: Folyamatos



Fekete Jánosné polgármester: felkérte a jetenlévő Dr. KÓnya Tamás Ügyvéd

urat a kivitelezési szerződés előkészitésére.

Dr. Kónya Tamás ügyvéd: a kivitelezési szerződést előkészíti, tájékoztatta
a képviselő-testületet, hogy április 21-ét követő 5 nap múlva lehet
leqközelebb szerződ"ést kötni, tehát leghamarabb április 2'7-én Írhatják alá
a szerződésL, a munkaterületet j_s ezt követően tehet átadni.

Józsa Attila műszaki e}lenőr: tájékoztatta a testÜletet, amennyiben áPri}is
27-én megtörténik a szerződéskötés, abban az esetben 28-án lehet a

munkaterü]_et átadásáról gondoskodni. Az elektroníkus építési naplÓt is meg

ke11 nyitni,

Dr. Mo]_nár Sándor jegyző: most még nem jogerős a döntés a szerződéskötés
tekintetében.

Fekete Jánosné polgármester: Az ügyvéd úr a szerződ,ésL elkészíti. Kért,e
t,ovábbá, hogy bizza meg a testüleL a szerződés aláírásával.

Kérte, hogy amennyiben egyetért a testüleL azzal, hogy Dr. Kónya Tamás

ügyvéd áltat efkészltett szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja,
határozatta]_ erősitsék meg.

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal, s dÖntÖtt arrÓl, hogy Dr.
Kónya Tamás ügywéd által előkészitett szerződést a GEOTEAM Kft-ve1 a

polgármester kösse ff€9, s a szerződést írja alá az önkormányzat
képviseletében, melyről az alábbi határozaEot hozta 6 igen, 0 nem

szavazattal, 1 tartózkodással :

Sály Kózség Önkornányzata Képviselő-testületének

1,49 / 20L6. (ív . 2t. ) sz. h.aEerozaLa:.

Tárgy: Sály, Téf u. 26. sz. előtti partfal
károsodás helyreállítása kivitelezési munkálatok
elvégzésére vá]-lalkozási szerződés megkötése.

A képviselő-testület a polgármester
előterj esztésében megtárgyal-ta a

Sály, TéL u. 26. sz. e]-őtti partfal károsodás
helyreállitása tárgyában megkötendő vá]-]-a]_kozási
szerződés megköLésére vonatkoző polgármesteri
felhatalmazásL.

A képviselő-testület felhatalmazLa a polgármesterL,
hogy a Sály, Té]- u. 26. sz. előtti partfal
károsodás helyreálIítása tárgyában, a GEOTEAM Kft-
ve]_ megkötendő vállalkozási szerződést aláírja.

Fele}ős: Fekete .Tánosné polgármester.

Határidő: 201-6. április 27.



Fekete Jánosné polgármesLer: bejelentette ezzel kapcsolatosan/ hogy a

testület döntésének megfelelően a partfal károsodás helyreállÍtási
munkáinak mie]_őbbi megkezdése érdekében az érintett ingatlantulajdonos
részére fel]_ebbezési joqró1 történő femondás címén a 100.000 Ft kifizetésre
kerüft.

Az ingatlantulajdonost sikerü]_t felkutatni, - mivef nem tudták kézbesíteni
a határozatot számára fe]_kutatták és személyesen keresték meg - aki csak
1oo.0oo Ft ellenében volt hajlandó ]-emondani a fellebbezési 1ogárŐI,
illetőleg hozzálárulni a helyreállítási munkák elvégzéséhez. A követe]-és
erkölcstefen és nincs joga}apja, de hosszú időre megbénitotta vo]-na a

folyamatot, s a vis maior he}yre állítási munkák határidőre nem készültek
volna e1, ha nem teJ-jesítik a követe]_ést.

Vetró Márta képviselő: a ]_00 Ft már ki is fetE fizetve?

Szabó Va]_éria képvise]_ő: nem értett egyet a 100.0O0 Ft-os kifízetéssel

Farkas Tstván képviselő: egyáltalán mi}yen költséghelyről ]ett biztositva
ez a kifizetés.

Hócza József képviselő: a követefést teljesíteni kellett, dz érintett
személy ezt teljesen természetesnek vette, hogy követelése Leljesítése
esetén hajJ_andó hozzájárulását adni.

2. ) Indítványok, javaslatok.

A. ) PályázaEok benyújtásal

Orvosi rendelő felújitása és konya fejlesztése.

Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a képvísefő-testü]-eLeL, hogy az
étkező- és konyha páJ_yázaL, illetőleg orvosi rende]-ő felújításának
előkészületi munkái folynak, a beadási határidő április 29. A páLyázatot a

Nordtender Kf t . készít,i, minden szükséges mel]-ék]-etet az önkormányzat a
pályázaE készítéséhez biztosít .

Orvosi rendelő felújításával kapcsolatos tájékoztatást a testüfet tudomásu]_
Vette.

Kérte, hogy hozzanak határozatot, hogy a konyhafejlesztés pályázaE
benyújtásával egyetérLenek a Lervezett helyen, SáIy, Kossuth u. '72. sz.,
konyhafejlesztésre vonatkozóan ismertette az elképzeléseket,.

Vetró Márta képviselő: a tervrajzoL nézzék meg és közösen dönt,senek.
szinház termi rész változatfanu] megmarad?

Fekete Jánosné polgármester: a színpad fele részben szétbontásra kerül,
az alapra1z ezE mutatja is.

Szabó Va}éria képviselő: az épületből ezt a részt rendezvények tartásához
meg kellett volna tartani.

de



Fekete Jánosné polgármester: a
területnagyságban használják ki,
bővítésre azérL nem akartak sort
)ár, s az épiLési engedély köteles

konyhát- étkezőt a meglévő épü}et adta
az építésügyi szabványoknak megfelelően,
kerítení, mert az plussz költséggel is
tevékenysé9.

Szabó Valéria képvise]_ő: a közösségi ház, konyha vonatkozásában már

régebbről is rendelkeznek tervekkel.

Fekete ,Jánosné polgármester: az egykori tervek szerinti megvalÓsítás most

nem jöhetett szóba. A jelenlegi tervek szerint ebben az épületben lesz a

központi konyha, mely a gyermekétkeztetést teljesen 1efedi, iskolai és

óvodai intézmény tekintetében is. Az isko]_ából ki ]-esz alakítva a tanulÓk
részére az áLjárás az étkezőbe.

Kérte, hogy fog1alják határozaLba, hogy a páIyázat benyújtásra kerü1.

Vetró Márta képviselő: támogatja a pályázal benyújtását a konyha- éLkező
kia}akítására, de azL nem támogatja, hogy a színpadi rész megbontásra
kerülj ön.

A képviselő-testüfet egyetértett a szociáfis alapszol9áltatások
infrastruktúráj ának fej 1esztése, konyha-étkező kia]-akítása, fej 1esztése
pályázat benyújtásáva1, s 6 igen, 1 nem szavazaLLal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Sály Közsé9 Önkormányzata Képviselő-testületének

150/2016. (IV.21. ) sz. határozata:

Tárgy : Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúráj ának fej lesztése, konyha- étkező
kialakítása, fejlesztése.

A képviselő-testület a polgármester
előter;esztésében megtárgyalta a javaslatot a
szociáli s alaps zolgáltatások infrastruktúráj ának
bővitése, fe)]-esztése c. felhívásra benyújtandó
konyhaf ej lesztés pályázaLáL .

A testület egyeEértett a pá:.yázaL benyújtásával.

A konyha fejlesztése, étkező kia]akitása sürgető
feladat. A tervek szerint az egykori művefődési ház
(Sály, Kossuth u. 't2. sz.) épületében kerül
kialakitásra központi konyha és étkező.

A testület f e]-hata]-mazza a polgármestert, hogy a
pályázatot határidőre nyújtsa be.

Felelős: Fekete Jánosné polgármester.

Határidő: 2Oa6. április 29.

Vetró Márta képviselő: ha az épü}etben nem hagyják meg a közösségi ház
funkcióját betöltő színpadi részt, színpad nélküf ho]- fogják megtartani a



rendezvényeket? Az étkezőt az ískolába is ki
József képviselővel már beszéltek errőI,

Dr. Molnár Sándor jegyző: az iskola és a 1eendő éLkező közötti távolság
mekkora?

Fekete Jánosné pofgármester: a távolság nem na9y, kb,
építeni még 1OO fő részére is kb, 100,000,000
konyhafej}esztés és éLkező kialakítása tekintetében a
terv a legídeálisabb. Enné]_ jobb mego]dást nem láttak.

Hócza József képviselő: a tanulók évek óta átjárnak
ebéd]őbe ebédelni.

Farkas István képvise]_ő: az épület alatt pince van, csak
1ebontani.

telepüIéshez semmi,
. Megtartja ezt a

élők érdekeit ke1l

az épitési munkákat a biztonsági
tudják folytatni, hogy ne legyen egész

Lehetne afakitani. Hőcza

]-00 m. Úl épüleEet
Ft-os kiadás. A

most előterjesztett

a napközi otthonos

Fekete Jánosné polgármester: 60 m2_re fett tervezve az
szerint, de a színpadot akkor bontani kellelt volna,

Vetró Márta képvisefő: a tervezőt nem köti ehhez a

e}lentétben a képvíselők itt nőtte]_ fe1 és itt é]_nek

véleményét, első helyen a közösséget, a településen
figyelembe venni, ő ezL tartja e]-sőd]-egesnek,

a színpadot tudják

eredeti elképzelés

Farkas Zoltán képviselő: valamilyen szinten igazat ad Vetró Márta kéPviselŐ
érvelésének, azonban színpad nélkül is 1esz élet, a szomszédos telepÜlésen
is lebontásra kerü]-t a mozi épülete.

Fekete ,Jánosné pofgármester: mindenképpen a településen élŐk érdekeit
tartják szem előtt, de a bővités kapcsán, akkor 80 fő helyett csak 40 fóvel
tudtak volna számoIni. A legoptimálisabb ]-ehetőség lett kivá]asztva. minden

szempontot figyelembe véve.

Bejelentette továbbá, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az

elmúlt napokban az ínLézményekben nagy ellenőrzésL folytatott Ie.

A felvett jegyzőkönyvben jelentős hiányosság megszüntetésére vonatkozóan
kérték az intézkedést, továbbá nem lehetett kompromisszumos megoldást
tatálni arra, hogy az óvodai kapacitásbővités kapcsán az épitkezés idejére,
vagy legalábbis egy átmeneti időre az óvodai íntézmény hátsó bejáratát
használják a gyermekek és dolgozók közlekedésre, miveI a

kellett zárni.
f őbe; áratot ]-e

Az ellenőrzés utáni napon már be keflett zárni az Óvodát. Nem volt más

lehetőség. Amennyiben ezt nem vál]_alták volna fel, a konyha működését nem

engedélyezték volna, hiszen nem megengedett vo]-t részükrŐ]-, hoqy a konYha
felőli hátsó bejáratot használják közlekedésre. A vál]-alkozó Ígéretet tett
arra vonatkozóan, hogy lábazat betonQzás, fetjáró elkészü1, S á főbejáratot
meg lehet majd nyitni. Hétfőtől így újra ki tudják nyitni az óvodát. A

nyári szünetet pedig akkor tartanák az óvodában, amikor a befső
munká]_atokra sor kerül .

A kivitefező kérése volt, hogy
előirásoknak megfelelően jó ütemben
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:]:::,.járkálás, 
ha a gYermekeket reggel beviszik az intézménybe utána sem aszu_LoK/ sem a gyermekek szüksé9telenü1 ne közfekedjenek.

Szabó Valéria képvise-]-ő: a szülők megkeresték, hogy az óvodai szünetidejére nem tudják a gyermekek elhelyezését bíztosítani. A kapacitásbővítéskapcsán az építkezés a férőhe}ybővitése céljából történik.
b.) Menetrendszerinti köz]_ekedés problémái

Fekete Jánosné po]_gármester: bejelentett,e, hogy probléma, gond van amenetrendszerinti kÖzlekedésse1 a településen. A járatokat üzeme]_tetőKÖzlekedési váflalat jelezte, hogy amennyiben az önkormányzat, nem tudsegítséget nyúj tani a fenná1]-ó probléma megoldásához, pozitív irányúváltozás nem tÖrténik, abban az esetben járatmegszüntetésekre is sorkerülhet.

Az utasok menetjegy- és bérlet, nélkü] utaznak. A tankötelesek közü] kb. 50fő bérfetváttása nélkü]- utazik az autóbuszon, ezen kívül az aktív korúakkÖrében is jelentős számban utaznak menetjegy- bérleL váltása né]_kül. Ezéves szinten 6,o0o e Ft-os bevételkiesést jelent,. Ezen kívül további gond,hogy az autóbuszokat rongálják.

Amennyiben nem kerü]- felszámolásra a
j áratszűkítésset fog j árni .

jelenlegi probléma, dz

,Javasolta, hogy tartsanak ezzel kapcsolatosan fórum megbeszélést, ahol aközfekedésí vállalatt dz önkormányzat képviselő-testülete, nemzetiségiÖnkormányzat, rendőrség is képviselteti magát, s közösen próbálnak hathatósmegoldást találni.

Az önkormányzat partnersé9et
bekamerázásra kerülne .

Farkas Tstván képvisefő:
járőrnek .rt r".r,.rt".i.,li,
közlekedési válfalatLó]_
kapna a község, d,e azért
a településen.

tudna vá]_1a]_ni abban, hogy az aut,óbusz

Dr' Mofnár Sándor jegYzŐ: a köz]ekedési válla]_at, az önkormányzattól olyandolgot kér számon, amelyet nem lehetne. A menetjegy vá]_tására köt,eleznikefl az utast, vannak effenőrök, akiknek meg van a feladata, ha kelf
;il:Íi]a",segítséq 

iqénybevéte]évef. Ezt az önkormányzat nem tudja

a Bőcsi járatokon rendzavarás nélkü]_ sikerült 2hogy a menetjegyvá.ltást senki ne kerülje meg. Akapott információ szerint pedig új autóbuszt isnem biztosítanak, mert az állagára nem vigyáznának

Dr' Molnár Sándor 1eqyző: volt mindig, akí megpróbált kibújni akötele zett"eqm előfordult .

Fekete 'Jánosné polgármester: a megoldást meg kel1 talá]_ni a problémára, deezt az önkormányzat nem tudja magára vállafni. A válasz]eve]-ébentájékoztatt'a a kÖzlekedési vál]-a]-atot, hogy az önkormányzat partner kívánlenni' akár az autóbusz bekamerázása területén is, de nem tudják átvál]atnia probléma megoldását.
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Vetró Márta képviselő:
eredményt elérni. Egyik
megállóhelyeken nem á11 meg

közös fellépésseJ_, összefogássa1 ta]_án tudnakmegOldáS az is lehetne, hogy azokon aaz autóbusz, ahol nem vá]-tanak menetjegyet.
Szabó Valéria kéPviselő: menetjegy váftása nélkül nem kellene az utasthagyni, hogy felszállj Qn az autóbuszra.

Fekete 'fánosné Polgármester: bejelentette a testületnek, hogy április 26_án9,00 őrára összehívja a köz]-ekedési problémák megoraása Largyálan afórumot.

c') ÖnkormánYzatok, a telepÜlések közlekedésbiztonságának növeléséértpáIyázatról táj ékoztatás :

Fekete Jánosné pofgármester: továbbá tájékoztattatelepülésbiztonsági kis páIyázat benyújtásáraközlekedésbiztonsági eszközökre ,1ehet pályázni,
kerékpár, stb.

a testú]_etet, hogy
van lehetőség, itt
1áthatósági mellény,

vetró Márta képviselő: elektromos kerékpárt javasolt beszerezni, ez jő céItszolgálna közlekedésre a közmunkások ellenőrzésére.
d. ) Térflgyelőrendszer bővítése

Fekete Jánosné Po]-gármester: térfigyelő rendszer bővitésével kapcsolatosana kivit,erure"t- -rág.ra- rárlaf kozóva]_ kapcsolatban van. Az nUÁSZ-szo]-gáltatóval a szüksé9es feladatok t,ekintetében az egyeztetésekelkezdődtek. A következő ü]ésre tudj a prezentálni az aj ánlatot .Remélhetőleg decemberre a bővítés elkészülhet.
e') Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Á]tafános Tskola Gárdonyi Géza Tagiskolájatágintézményvezetői áfláshe Iy páIyázatának véleményezése

tájékoztattaaképvise1ő-testü].etet',hogya
Klebelsberg TntézménYfenntartó Központ Mezőkövesdi Tankerüfete megküldte atestÜletnek vé}eménYezésre a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános ]sko]_aGárdonYi Géza Tagiskolája tagintézmény-vezeto neoszia"-'"iari;;;;. vonatkozópályázatot.

A PálYáző az á]-láshelY betöltéséhez szükséges képzettséggel rend,elkezik.
Hócza .]ózsef képviselő: a Harsány településről bejáró hölgy nem pályá zott,níncs meg az inLézmény vezetéséhez szükséges képesítése.

:.:ÍiJ:;:;ij..".;J;s. 
szakmai gyakorlata van/ felsőfokú képesitése kémiából,

Diána páIyázaEát kapták meg

Dr. Molnár Sándor jegyző: az
támogat,hatja a pályázatot, a
kinevezés.

szabó vatéria képviselő: korán katalin jelenlegi tagintézményvezető nemnyújtott be pályázatot?

Fekete ,Jánosné

-

véleményezésre Pg]gérme§te.. TÓthné Ablonci

önkormányzat képvise]_ő-testülete véleményezi,szabályok szerint 5 évre történik majd a
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szabó valéria képvisefő: nem ismerik a páIyázatót, szereLné, ha a

1egközelebbi testü]_eti ülésre eljönne, bemuLatkozna, s csak ezek után

mondjanak véleményt róla.

AtestúletegyhangúlagegyetértettSzabőValériaképviselőazon
javaslatával, hogy a tagintézményvezetői á]_]_ásra páIyázaLot benyújtó hölgy
jöjjönelakövetkezőiLésreésmutatkozzonbe,utánatudjákapályázatát
véleményezni.

Fekete Jánosné polgármester: a LestüleL véleményét figyelembe véve a

következő üfésre me9hívja a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Álta]_ános Isko]_a

Gárdonyi Géza Tagiskola tagintézményvezetői álláshelyére páIyázatot

benyújtó Tóthné Ablonci Diánát.

f.) 1. sz. szennyvíz átemelő gépészeti rekontstrukcóla

Fekete Jánosné polgármester: a Heves Megyei Yizmű Zrl, Dé]_borsodi

ú.*egy=ege megküldte árajánlatát a Sá}y 1. sz. szennyviz átemelő gépészeti
rekontstrukciójára. A munkát a szenn).vizágazat! bérleti díjbór kívánják
megvalósítaní.

A vizművek bérfeti díjat fizet a tulajdonos önkormányzat részére, a

rekontstrukciós munkákat a bérletí díj fejében elvégeznék, melYhez kérték a
testület támogatását.

Más helyen is
fej ében.

több száz méter vezeték cseréjére kerütt sor a bérleti díj

Javasolta a képviselő-testületnek, hogy határozattaf döntsenek arról, hogy

a Heves Megyei Yizmű ZrL. ajánlatát elfogadva, a Sáry 1. sZ. szennyviz
átemelő rekontstrukciós munkái elvégzésre kerüljenek a bérleti dij fejében,

A képviselő_testület döntött arról, hogy a Heves Megyei Yizmű ZrL.

Délborsodi üzemegységének árajánlatát a Sály 1. sz. szennyvíz átemelő
gépészeti rekonstrukciójára vonatkozóan elfogadja, mely munkák a

szennyvízágazaLi bérleti dijbó] kerülnek finanszirozásra. A képviselő-
testület döntésérő1 4 igen, 3 nem szavazattal, O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Sály Kózsé9 Önkormányzata KépviseJ-ő-testüIetének

L5L / 2oL6. (lv. 2t. I sz. }:aEározaLa:.

Tárgy: SáJ_y 1. sz. szennyvíz átemető rekontsrukciós
munkáinak elvégzése

A képviselő-testület a polgármester
előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Yizmű
ZrE. Délborsodi Üzemegységének ajánlatát a Sályi 1,

sz. szennyviz átemefő gépészeti rekontstrukcójára
vonatkozóan.
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A képviselő-te§tü]_et az árajánlatot elfogadta a
Sályi 1. sz. szennyviz átemefő gépészeti
rekonstrukciójára vonatkozóan, azt tudomásu]_ véve,
hogy a Heves Megyei Yizmű Zrt. Délborsodi
a rekontstrukciót a bérlet,i díjból fedezi.

A képvise]_ő-testü]_et megbízza a polgármestert, hogy
a munkák eJ_végzése tekintetében a Heves Megyei
Vízmű Zrt. Délborsodi Üzemegységéve1 vegye fe1 a
kapcsolat,oE, a megállapodást írja alá.

Felelős: Fekete,Jánosné polgármester.

Határidő: folyamatos.

s.) Kossuth L. utca 300 m hosszban történő útburko]_at felújítási munkái

Fekete .Tánosné polgármester: a Kossuth L. utca szakaszának útburkolat
felújítása tárgyában beérkeztek az ajánlatok, amelyet ismertetett.

1.) MTL-ED- Light Kft. Budapest, Honvéd u. B.

Teljes terület portalanitása, kellősités, emu]-zió szőrása,
aszfalt,réteg AC-11 jelű aszfalttal 4 cm vastagságban:

3. ooo pt +Ár'a/mz

Padkakészítési művefetek: 300 rt+Ár'a

2.) B-DUAL complex Kft. 4274 Hosszúpályi, Dőzsa György űt 12.

AC 11 aszfa}tkeverékből, gépi erőveJ_, finiserrel 5-6 cm
vastagságban: 4800 Ft + AFA/t2, kézi erő bedolgozássa}: 4300 FT
+ Áva/mz.

HANDRÁSÉP Kft. (Budapest, Zuglői u. 85.)3.)

AC 08 aszfaltkeverékből gépi erővel, finiserrel 5-6 cm
vastagságban 4.500 Ft +AEA/ru2, kézi erővef: 4.00O Ft+ÁFA/m2.

A szegélyezés útszegélybőJ- anyagosan kompletten be6olgozva:
5.o0o Ft + ÁFA/ folyóméter.

Fekete rTánosné po]_gármester: MIL-ED Líght Kft . munkáj át, ismerik, az
eddigiekben is elfogadható áron, tiszt,ességes munkát végeztek. ,Javaso]ta a
kéPviselŐ-testÜletnek, hogy a MTL-ED Light Kft. ajánlatát fogadják el és
bizzák me9 a Kossuth L. utcai szakasz útburkolat javítási munkáinak
elvégzésére. Műszaki ellenőrként Kékesi .]ánost bíznák meg.

Dr. Molnár Sándor ] egyző: Kékesi ,János jő szakember Tibo]_ddarócon is
do19ozott l s az ajánlatban szereplő AC-11 jelű aszfa]_t nagyon ;ó minőségű
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Farkas fstván képviselő: mennyi
útszakaszon a 300 m mettőf-meddig
lesz javítva?

garanciát vá1]_a1 a
tart? A kátyús rész

vállalkozó, s az
is ebben az ütemben

Feket,e Jánosné polgármester: a felúj itás a főutca becsat]akozásátó]_ az
utolsó házig t,erjedne, a kátyus rész javításával. A garanciára vonatkozóan
az ajánlatban nem át utalást,.

A Heves Megyei YÍzmű Zrt. Délborsodi Üzemegyséqétő1 kapott információ
aJ_apján az ŰLszakasz a]_at,t haladó vizvezeEék e]_avult, cserére érett,.

Az aszfa]_tozási munkálalok megkezdése előtt ajánlatos fenne a vízvezeték
cserét eJ-végeztetni a szol9áltatóva}, amennyj_ben a testü]_et is egyetért
ezzel.

Kérte a testÜlet,et, dÖntsenek a Kossuth Lajos ut,ca szakaszának
felÚjításárÓl, javasolta a MlL-ED ],ight Kft-t megbízni az aszfallozási,
Útj avítási munkák elvégzésére. Az útj avitás előtt pedig j avasolta
megrendelni a Heves Megyei Yízmű Zrt. Défborsodi üzemegységétől az ívőviz
vezeték cseréj ét .

A kéPviselŐ-testÜfet a Kossuth Lajos utca szakaszának felújításáva]_
egYetértett, s döntöt.t a kivite:.ező kivá]_asztásáróf, megbizta a
Polgármestert, hogy a MIL-ED Light Kft-vel a válla]_kozási szerződ,ést kösse
meg (1054 BudaPest, Honvéd u. 8., melyről az afábbi határozatot hozta 7
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodássa]_, azzal a kikötésse]_, hogy a
ferújitási munkák megkezdése efőtt a cserére érett ivóvizvezeték cseréje
történjen meg.

Sály Közsé9 Önkormányzata Képviselő-testületének

152 / 2Ot6. (íY. 2L. I sz. ]na|uározaiua:

Tárgy: Sály, Kossuth L. utca szakaszának
útfelújítása, aszfaltozása.

A képvise]_ő-testü]_et a polgármester
előterjesztésében megtárgyalta a Kossuth L. utca
300 m-es szakaszának
felújít,ásásra vonatkozó javaslatot,, mellyel a
képviselő-testület egyet,értett, azzal a kikötéssel,
hogy az útfe]újítási- aszfa]"tozási munkálatok
megkezdése efőtt a fe}újítandó szakaszon az
ivóvízvezeték cseréjét e1 kel1 végezni.

A képviselő-t,estület az útf elúj ítási munkálat,okra
beérkezett ajánlatokat megismerte.

Az útfelúj ítási munkálatok elvégzésére vonat,kozóan
a MIL-ED Light Kft. bízta meg, a 201-6. április 11-
én beadott, árajánlatában foglaltak szerint . (Az
árajánlat a jeqyzőkönyv mellék]_etét képezi)
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A képvise}ő-testület megbízza a polgármestert,, hogy
a MIL-ED Light Kft-ve]_ a vá]-falkozási szerződésL
kösse meg.

Felelős: Fekete Jánosné poJ-gármester,

Határidő: folyamatos.

h. ) Közfoglatkoztatásró1

Fekete .]ánosné polgármest,er: sok önkormányzat van, ahol nehéz a működés

zavargalansá9át bizLosítani, aho]_ nehéz körülmények kÖzÖtt gazdálkodnak,
mínt Sály Közsé9 Önkormányzata is. A közfo91alkoztatás keretein belü1
dolgozók szociális jelleqű elfátása is jelentős, települési
fakásfenntartási támogatás köze1 6oo e Ft-os kiadást jelent.

Farkas Tstván képvisefő: miért engedik meg a kÖzfoglalkoztatottaknak, hogY

munkaidejük alatt gépkocsijukkal járják a települést?

végeztek.

Farkas Tstván képvisefő: a vizelvezető árkok funkciója, hogy a

vizelvezetést biztosítani tudja. Az árkok kiépítésénél szintezni kel1, mert
e]fenkező esetben nem fogja tudni a vizeffolyást biztositani.

Fekete ,fánosné pofgármester: szintező megrende]-ésre kerü], a mederlaPok ÚgY

lesznek lerakva. A Tavasz íL végig l-esz mederlapozva,

Fekete Jánosné po]_gármester: mivel más bejeJ-enteni valÓ nem vo]t,
,1egkoszonte u k"p"ls.rOt közremúködését és az üf ést 1-5 ,45 Órakor
berekesztette.

K.m. f .

.,- l íG"ld"
poltá

Dr. Mo]_nár Sándor
1egyző

rj *e\Á,-,
tsmoclr sanoor

j egyzőkönyvhiteles itók
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