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teleptil6si k6pvisel6
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telepiil6si k6pvisel6
teleptil6si k6pviselci

Meehivottak:

Steffn Ldszl6 poledrmester tisztelettel ktiszonti az iil6sen megjelenteket, meg6llapitja, a
,,i'.to+"'nl"tnuta'*tt6pes,mivelatorv6nyesenmegv61asztott7f6kepvisel6b615f6
jelen van. Javaslatot tesz Solt6sz Lajosn6 6s Hegediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si
t6pviselci jegyz6konyv hitelesit6nek t<irt6n6 kijelol6s6re, megk6rdezi oket, vallaljrik-e a
j egyzcikonyv hitelesit 6i megbizdst?
kijelentik,
megbiz6suk eset6n v6llaljrik a feladatot.

Steffn Liszl6 polsdrmester megk6ri a jelenl6vrlket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Sott"r, I-u3osn6 telepiil6si k6pvisel6 iegyzlkonyv hitelesito megbizhs6val?
Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz tdszt

a

szavazilsban.

A k6pvisel6-testiilet 4

igen, 1 fd nem szavazott szavazattal Solt6sz Lajosn6 telepiil6si

k6pvisel6 jegyz6konyv hitelesit6nek kij eloli.
Stefdn Ldszl6 polgdrmester megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e

@a[nte1eptil6sik6pvise|ojegyz6konyvhitelesit6megbiz6s6va|?
Heeediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem
v esz t 6szt a szav azisb an.

igen, 1 f6 nem szavazott szavazattal Hegedrisn6 Petkovics Katalin
teleptil6si k6pvisel6t jegyzcikonyv hitelesit6nek kij eloli.

A k6pvisel6-testiilet 4

Stefdn Lfszl6 poleirmester ismerteti a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat.
tov6bbikieg6szit6se,javas1ataanapirendipontokka1
kap-csolatosan? Meg6l1apitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s az iil6s napirendi pontjaival

kapcsolatosan nem iangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6silra. Megk6ri a

k6pvisel6ket, szavazzanak az ismertetett napirend elfogad6sar6l. Meg6llapitja, a szavazhskor
5 fci k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattal az alilbbi napirendet hagyta j6v6:

tirwalt
1.

napirendi pontokkal:

EMOP-4.3 .ll[-12-2012-0008 azonosit6szhm.6 pillyiuathoz ,,YilIlalkoz6si szerz6d6s a
saj6kazai 6ltalanos iskola bcivit6s6re 6s futalakititsira" ttrgyikozbeszetz6si eljar6ssal
kapcsolatos d<int6s megltozatala

Ea: Stefin Lfszl6 polgdrmester
Inditviinyok, j avaslatok
1. napirendi pont

mestirgvaldsa

Steffn Liszl6 polsfrmester elmondja, M

6lta16nos iskola bcivit6s6vel kapcsolatos
eredm6nytelenn6 nyilvrinitdst elfogadt6k. A terveket 6tdolgozt(k,
k6"b"r""tr6ti
"ljfui5
n6hany elem kimarad, hogy belef6rjenek a kolts6gvet6sbe. Javasolja, hogy az rij eljar5st
miel6bb inditsak el. K6ri a k6pvisel6khozzfujfuruirhsifi. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, javaslata, kiegeszit6s e az elhangzott javasllattal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi
k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az
6ltalanos iskola kivitelez6s6hez rij kozbeszerzlsi eljar6s elindit6s6r6l. Meg6llapitja, a
szavazhskor 5 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvis
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kiizbeszerz6si eli r[rdsban diint6s meehozatalir6[

Tr[rqv: ,,,Y6llaIkozhsi szerz6d6s a saj6kazai 6ltal6nos iskola b6vit6s6ra 6s 6talakit6s6ta"
thrgyukozbeszerz6sieljrlr6sbandtint6smeghozatala
Saj6kazaKozs6g dnkormanyzat K6pvisel6-testi.ileJe a fenti titgyrtkozbeszeru6si eljrir6sban
j
j
b enyfj tott aj inlatt6teli felhivSst 6s dokumentf ci 6t 6v ihagy a.

Felel6s: Stefrin Lhszlo
Hatirid6: azorrllal

polg6rmester

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 megk&dezi, hogy van e mar informhci6 az onerSvel
kapcsolatban?

Stefiin Liszl6 poleirmester vilaszol, m6g sajnos nincs, pedig minden nap 6rdekl<idlk ez
tigyben.

Heeediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 megkerdezi, hogy aszennyviz
U"*tt-ar*t tup.rotatban van e kivitelez6nek iitemterve, hogy mikor melyik riton fognak
dolgozni?

Stefin Ldszl6 poleirmester villaszol, amaikoordin6ci6s iil6sen eztfogak6rni.
Solt6sz Lajosn6 telepiil6si k6pviselci megfierdezi,
mennyi lesz ennek a kolts6ge?

ki lesz ahinibektit6sek kivitelezcije

Sfrossv Sdndor telepiil6si k6pvisel6 villaszol a kivitelelcizl mlgnincs kiv6laszfrra,
kolts6ge 4400-4500 Ft / frn lesz, ett6l kisebb elt6r6s lehets6ges'

6s

a

T6th Abel ieevz6 megk6rdezi, k6t lehetcis6g van alapvetden, vagy a kivitelez6 v6gzi el a
t"tj"r U"tot6st, vagy a lakos sajhtmaga, lehet-e rigy, hogy a lakos 6ssa ki 6s temeti be a
gridrot, a kivitelez6 pedig a cs6 beszere16s6t. Mennyi lenne a kolts6g ebben az esetben?

Stefiln Liszlt6 polefrmester viiaszol, ezt al<wrtelerz6 donti majd el, de 6 t6mogatja eztis.

Sirossv Srindor telepiil6si k6pvisel6 hozzifiizi, a lakoss6g figyelm6t fel kell hivni, hogy a
*"gkdtdtt LTP- szerz6d6seket tov6bbra is fizetni kell, mert az illlani tilmogatist csak abban
az esetben fog6k megkapni.
Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 hozzhsz6l, azt sem 6rti a lakosshgnagy r6sze, hogy a
F""dr-*t6h", b"frzetett 170 ezer forint plusz 6llarmi tiimogat6ssal <isszesen 230 ezer forintot
be kellett volna fizetm a szenrtyvizberuhhzhs onr6sz:ek6nt, kdzmiifejleszt6si hozzhjirulilsk6nt.

T6th Abel ieeyz6 hozzhsz6l, egy sarkalatos pont, hogy a lakossSg 75%-inakr6 kell kotni
pr6batizemhez,20Il-ben, amikor elnyert6k apillyiuzatot m6g nem volt benne.

a

Sirossv Sindor telepiil6si k6pvisel6 vhlaszol, de igen, ez akezdetekt6l fogva igy volt.
Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 hozzfifizi,besz6lt egy id6s lakossal,
minek fizessen, neki irgysincs bent aziv6viz ahinban.

al<r

azt mondta,

Abel ieeyzd vfilaszol, a talajterhel6si birs6g tizezres nagys6grend is lehet. Megk6rdezi,
milyen sz6les r6teget 6rint a ,,k6nyszettagshg"?
Tt6,th

Srlrossv Sindor telepiil6si k6pvisel6 villaszol, Magyarorszhgaz Eur6pai Uni6 tagja, azEU
aaott egy ultimiltumot, hogy nem lehet nflt szennyviztiroloja senkinek. A k6nyszertag nem
att6l kenys zertag, mert a polgilrmester vagy a k6pviLsel6 testiilet k6nyszerittet b6rkit is
b6rmire.

Trith Abel ieevz6 meg!<erdezi, a Szegfri,Yithgriton 6s a S6lyom telepen Iesz -e
szenrryvizbektit6s,miveleznelnszerepeltaphlyiuatban?

Steffn Ldszl6 poleirmester villaszol, ene tobblett6mogat6si ig6nnyel fog 6lni, amelyre mar
be is adt6k apillyhzatot.

Heeediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6nviself megk6rdezi,van-e ott olyan lakos,
szeretne csatlakozni a szenrryvizhillozatr a?

akift

Stefdn L6szlr6 pole6rmester villaszol, igen, egyel6re csak 1-2 lakos jelezte ezt.Megketdezi,

il*tut.i*tto*uuitaa6se'javaslata,kieg6szit6seaze|hangzottal&a1kapcso1atosan?

Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, inditvriny javaslat, kieg6szit6s nernhangzott el, igy a kepviselti
- testiilet ii16s6t bezirja.

Kmf.

j egyzdkdnyv hitelesltd

