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JEGYZŐKÖNYV

Készü]-t: Sály Község Önkormányzatának Képviselő-testü]_ete 2016. július 21-
én 9,00 órai kezdettel tartott ü]_éséről.

Az ü]_és helye: Sály Közsé9 Önkormányzatának tanácskozó terme.

Jelen vannak: Fekete Jánosné po]gármester, Emődí Sándor alpolgármester,
Farkas István, Hőcza József, Szabó Valéria és Vetró Márta képviselők.

Meghivottak: Dr. Mofnár Sándor jegyző.

Fekete Jánosné pofgármester: Köszöntötte Dr. Mo]_nár Sándor jeqyzőt-,
s a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy az ü]_és

határozatképes, az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Molnár Sándor )egyző.

Jegyzőkönyvhitefesítőknek: Emődi Sándor alpolgármestert és Hőcza Jőzsef
képviselőt kérte fe]_.

Fekete Jánosné po]_gármester: ismertette a megtárgya]_ásra kerü]_ő javasolt
napirendet.

iIA\IAsoLTNAPIREND

7.) Az adósságkonszo7idácíóban ne- részesüIt önkom,ányzatok
fej7esztéseínek támogatására beayljtaadó pályázat

E]-őadó: Fekete Jánosné polgármester

2.) Sályi Hétszínvirág Óvoda kapacitásbővítése kapcsán fe7aerütt
pófuu*ák

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

Fekete ,fánosné po]_gármester: kérte a képviselő-testü]_etet/ hogy foqadják
el a napirendi javaslatot, továbbá a jeqyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyvhitelesítők személyére tett javas]_atot.

A képvíselő-testü]_et egyhangúlag elfogadta
a napirendet, valamint a 1egyzőkönyvvezet,ő és
jeqyzőkönyvhitelesítők személyére tett javaslatot.

Elfogadásra került napi_rendi pontok:

7. ) Az adósságkonszo7idációban ne- részesüIt önkom,ányzatok
fej 7eszté§eirzek támogatására beny,ujtandó pá7yázat

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester



2.) Sá7yi Hétszínvírág Óvoda kapacitásbővítése kapesán fe7merü7L
pófutnkák

E]-őadó: Fekete Jánosné polgármester

Napirend tárgyalása

7.) Az adósságkonszo7ídácíóban nam részesü7t önkonányzatok
fejleszXésejnek táaogatására benlrujXandó pályázat

E]-őadó: Fekete Jánosné polgármester

Fekete Jánosné po]-gármester: a képvise]-ő-testületnek döntést kelf hoznia,
hogy az adósságkonszo]_idációban nem részesü]_t önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására benyújtandó páJ_yázatban milyen cél kerüljön
meghatározásra. Egy céIra. vagy több cél megjelölésével kerüljön
benyújtásra a pályázat.

Emődi Sándor a]_pofgármester: úsy ke]_f a pályázatot beadni és az igényelt
támogatás fe]-hasznáfásról gondoskodní, hogy visszafizetésre ne kelljen sort
keriteni.

Szabó Va]-éria képviselő: ne egy cél kerüljön megjelölésre a pályázatban,
ahol a járdák felújítást nem igényefnek nem ke]_f rá páIyázatot benyújtani,
oda ke}f figyelni és más helyre fe]-használni az adott támoqatást. tehát
javasolta, hogy több cél kerüljön meghatározásra.

Farkas Tstván és Vetró Márta képri§=]é}.i is javasoJ_ták, hogy a páiyázatban
iö járdafelújítás.

A képviselő-testü]-et egyetértett abban, hogy az adósságkonszolidációban nem
részesült önkormányzatok fejtesztéseinek támogatására benyújtandó
pályázatban legalább 2, vagy több cé]- kerüljön meghatározásra. A
j árdaf elúj ítás me1]-ett további cé]_okat is meg ke]_]_ j elölni, a pályázati
úton biztosítandó forrás felhaszná]_ása több célra történjen.

A képvise]Ő-testület erről 6 j_gen, 0 nem szavazaLLal, 0 tartózkodássa]_ az
atábbi határozatot hozta:

SáJ-y Köz sé9 Önko::mányzata KépviseJ-ő-testületének

236/2OL6. (Yíí.27 .) sz. batározata;

Tárgy: Az adósságkonszofidációban nem részesüft
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtandó
páIyázat.

A képviselő-testület egyetértett a javaslatta]-, hogy
kerüljön benyújtásra az adósságkonszo]_i_dációban nem
részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására a
páIyáza|u.

A pályázatban 2 vagy több cél kerüfjön megje]_ö]_ésre.



A képviselő-testület megbízta a polgármestert a pályázat
határidőre történő benyúj Lására, a pályázatban a
járdafelújitáson kívüf egyéb cél, vagy célok
meghatáro zásávaI .

Fe.]_ef ős: Fekete

Határidő:2076.

Jánosné polgármester.

augusztus 31.

2.) Sályi Hétszínvirág Óvoda kapacitásbővítése kapcsán fe7merüLt
pófuur*ák

E]_őadó: Fekete Jánosné polgármester

Fekete Jánosné pofgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet a Sályi
::-r-:---------,--,-1-----Hétszínvirá9 Ovoda felújítása kapcsán mé9 szükségessé váft pótmunkák
elvé9zésérő1, melyhez a kivite]_ező árazott költségvetést készitett, a
pótmunkákat összességében 3.649.890 Ft-ot tesznek ki. Az e]_döntendő kérdés,
hogy biztosítja-e a testüfet a pótmunkákhoz ezt az összeget. Ugyanis a
projekt kivitefezése kapcsán az építési költsé9ekre biztosítható össze9
nettó 26.3'77.953 Ft volt, ehhez képest a kivitelezőve]_ 24.255.445 Ft
összegben kötöttek vá1]-a]-kozási szerződést. A felhaszná]_ható szabad
maradvány nettó 2.122.508 Ft, amelynek a bruttó összege 2.695.585 Ft.
Je]-ezte a képvisefő-testü]_et fefé, hogy ebben az összegben már az
önkormányzat 5 ?-os mértékű önereje is benne van. A hiányző összeg,
amellyel méq az % 8-os mértékű önerőt kí ke]_lene egészíteni, ha elfogadja a
testü]_et a kivitelező a)ánJ_atát, 954.305 Ft bruttó összegben.

Farkas Tstván képvise]ő: javaslata, hogy a maradvány összegét használják
fel a pótmunkák elvégzéséhez. abból az összegből oldja meg a kivite]_ező a
pótmunkák elvégzését, a projekthez biztosított eredeti költségvetés
szerint. Eqyéb tekintetben pedig megjegyezte, hogy emlékezete szerint a
villamossáqí háIízat felújítása szerepelt a kivitelezési költségek között.

Fekete Jánosné polqármester: a kiviteli szerződésben benne foglaltatik,
hogy a kivitelező kiépíti, illetőJ-eg fejleszti a vil]_amosenergia háfózatot
a szüksé9es mértékben, hogy az eszközök működése biztosított 1egyen.
Azonban az egyéb szükséges belső villamossági munkálatok - amelyek
eJ-végzésére szükség van - nem szerepelt az eredetí válla]_ásban.

A kivitelezőve]- beszé]-t arró]- is, hogy a pótmunkák tekintetében felmerü]_t
köze]_ 1.000 e Ft-os fedezethiányt az önkormányzat közfoglalkoztatott munka
erőve]_ biztosítja. természetesen azt majd a vá]_lalkozó döntí e1, hogy mely
munkamenetekben tudja ezL a felajánlást elfogadni.

Kovács János ok]eve]es épitőmérnök, műszaki ef]_enőr: ismertette a
kéPviselŐ-testü]ette]_ a projekt keretében eredetileg betervezett
fejlesztési munkákat. az elkészített költségvetés szerint.
A fefmerült pótmunkák szükségességének elvégzése tekintetében tájékoztatta
a képviselő-testületet, hogy 5 évenként bizonyos szabványossági
felülvizsgálat a]-á kefl vetni az épü}etet, itt a viflamossági háLőzat
vizsgálatát, ha szükséges kapcsolók, konektorok cseréjét ke]_f érteni.
Amennyiben ez az e]-őírásoknak nem felef meg és az önkormányzat nem
qondoskodik, hogy az a szabványossági fe]-tételeknek megfeleljen akár az

bezárásaintézmény fefő1 intézkedhetnek.



Fekete ,Jánosné polgármester: kérLe a Eestületet, ltogy bízzák meg, hogy a

kivitelezővel ery."tesse", hogy mely fe]adatok e}végzéséhez tudnak
közfoglalkoztatotfi munka erőt biztosítani, s a közfoglalkoztatotti 1étszám
szakmai felkészültségét tekintve csak különösebb szakértelmet nem kívánó
munkákhoz tudják majá igénybe venni a fogla}koztatottaE. Kevés a szakmaí
képesitéssel rendeLkező közfoglalkoztatott.

A képvise]_ő-testütet 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta a sályi Hétszínvirág Óvoda kapacitásbővitésének Projektje
kapcsán felmerüft pótmunkákkal kapcsolatosan:

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

237 /2OL6. |t.{íí -27 .I sz. h.aEározat'a:.

;3ffinrr§ályi 
Hétszínvirág óvoda kaPacitásbővitésének

A képviselő-testület a Sályí Hétszínvirág Óvoda
kapacitásbővítési projektjének fo}yamán felmerült szükséges
pótmunkák elvégeztetéséről döntött.

A pótmunkák megrendelhetők a projekt megvalósításához
szükséges betervezett összeghatárig. A pótmunkák

elvégezt,etéséhez rendelkezésre á11 nettó 2-122.508 Ft,

A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a

pótmunkákra vonatkoző szerződést kösse meg a kivite]_ezóvel,
s kezdjen tárgyalásokat a közfoglalkoztaLotti munkaerő
beszámítása tárgyában.

Felelős: Fekete .Tánosné polgármester.

Határidő: azonnal.

Fekete ,Jánosné polgármester: bejelentette, hogy a Sályi tuapok
renae".rén|iorozat időpontja augusztus 21. lesz, a tervezett program: 10.00
órától istentisztelet, Df. Barsi Ernőre történő megemlékezés, majd a 2016.
évben megvalósult önkormányzatsi fejlesztések átadása, meghívoLtak
megvendégelése.

Hócza.Tózsef képviseló: egyéb bejelentésként ismételten emlÍtést tesz
arró1, hogy á jaraar garanciában történő helyreállitása nem tÖrtént még
meg.

Farkas Tstván képviseló: több alkalommal jelzésre kerülL, hogy az ÚE

szélére elhelyezett földkupacok balesetveszélyesek, már koccanásos baleset
történt is ebből kifolyóJ_ag. Meg ke1} kezdeni a föld elszállÍtását. Ehhez
felajánlotta a segítségét már az e|őző üfésen is, amelyet most is fenn tart
még a rakodógépre kezelőrő]- is tud gondoskodni.

Fekete Jánosné polgármester: a föld elszá]_1itása az út szélérő1 folyamatban
van. Továbbá folyamatban van a felújított járdák garanciában történő
javításának megrende]-ése is.
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Tájékoztatta a képvisefő-testü]_etet, hogy a tervezett járdafelújítás
kapcsán Kovács János ok]eve]_es épitőmérnök e]őzetes költségvetést
készített, a Gárdonyi Géza utca 600 m hosszban bruttó 10.801.350 Ft, a
Kossuth Lajos utca 1500 m hosszban: 30.060.900 Ft, a Rózsavári utca 200 m

hosszban 3. 600.450 b't.

Szabó Va]-éria képviselő: isméte]_ten kérte,, hogy a járdafelújitás csak ott
történjen, ahol az szükségszerű, a megfeleJ-ő minóségű gya1ogjárdákhoz nem
keJ_l nyúlni.

Farkas István képvise]_ő: mivef ú9,y döntöttek, hogy több céf kerü1
meghatározásra a páIyázatban, így a járdafelújitáson kivúl javasolta, hogy
egy településképet javító szép piactért kialakitását j_s tervezzék be.

Fekete Jánosné polgármester: a páIyázat benyújtásáig mé9 találkozni fognak.

Vetró Márta és Szabó Valéria képviselők: kérték, hogy a következő hetekben
ebben döntést ne hozzanak, mive]_ nem lesznek elérhetőek, augusztus 2I-éLőI
viszont már va]_amennyi képvíselő idehaza lesz.

Fekete Jánosné polgármester: mivel más bejelenteni vafó nem volt,
megköszönte a képvíselők közreműködését és az ülést 09.50 órakor
berekesztette.

ffi*t l.eJDr. Mo]-nár Sándor
)egyző

f"ffi\(W)
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