
J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 13. napján tartott 
üléséről.

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem 
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

Rabb Győzőné polgánnester. Dr. Jusztinger János 
alpolgármester, Hausmann Mária képviselő, Pál Csaba, Pintér 
Gábor, Urvald Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, 
Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető és a csatolt 
jelenléti ív szerint.

Székely Szilárd képviselő.

Igazolatlan távoliét nem volt.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott 
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Hatósági Főosztály részéről Dr. Mizsei 
Pétert, Dr. Karakán Bélát a Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét, meghívott vendégeket. 
Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő megjelent, az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, Székely Szilárd képviselő jelezte, hogy a mai testületi 
ülésen nem tud részt venni.

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják meg:

a Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése című pályázatról szóló 
tájékoztatót, és zárt ülés keretében a
Sásd, Pozsony utcai lakóházas ingatlannal kapcsolatos ajánlattételt.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása 
mellett és tárgyalási sorrenddel döntött:

1. / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgánnester

2. / Kisvaszari Közösségi és Szolgáltató Ház üzemeltetése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

3. / EFOP-3.9.2-16-2017-00044. és EFOP-1.5.3-16-2017-00080. azonosítószámú
pályázatok közbeszerzési eljárásai
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, projektmenedzser

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser
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4 ./ Tájékoztató a Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése című pályázatról
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

5./ Sásd, Pozsony utcai lakóházas ingatlannal kapcsolatos ajánlattétel megtárgyalása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy az 5./ napirendi pontot zárt ülés keretében 
tárgyalják meg az önkormányzat gazdasági érdekeire való tekintettel.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a fogorvosi alapellátás feladataira vonatkozó feladat-ellátási 
szerződés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy szükséges lenne Dr, Péter Lilla sásdi 
fogorvossal kötött szerződés módosítása, mert eddig kft-ként működött, de a jövőben, 2019. 
február 1. napjától egyéni vállalkozóként üzemeltetné a fogászati ellátást.
2018. november 30. napján volt a Megyei Esélynap a Közösségi Házban, mindenkinek 
megköszönte a megjelenését, aki részt vett. A rendezvény szervezője levelében fejezte ki 
köszönetét a sásdi vezetőségnek, közreműködőknek.. Személy szerint ő maga is megköszönte 
mindenki munkáját, aki ezen a rendezvényen segített. Nagyon színvonalas és szép rendezvény 
volt.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megköszönte a lehetőséget, mely szerint részt vehetett 
a rendezvényen. Említésre méltó a Szarkaláb Zenekar, nagyon jól zenéltek, nagyon megható 
volt a műsoruk.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy 2018. december 3. napján szociális társulási 
ülést tartottak, ahol a 2018. évi költségvetés teljesítéséről és módosításáról tárgyaltak.
2018. december 4. napján Nagy Csaba országgyűlési képviselő meghívására alpolgármester 
úrral és jegyző úrral közösen részt vettek a Magyar Falu Program bemutatóján.
2018. december 6. napján volt a Mikulás ünnepség a Közösségi Házban. Megköszönte a 
műv.ház dolgozóinak a szervezett munkáját. 220 db csomagot készítettek, a csomagokat 
közösen vásárolta Sásd Város Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat.
2018. december 9. napján volt az Adventi vásáruk a Közösségi Házban. Megköszönte 
mindenkinek a segítő munkáját, külön megköszönte Vivődné Tyeklár Ildikó munkáját, aki a 
vásár ideje alatt mézeskalácsokat készített, amit a gyerekek kidíszítettek. Megköszönte továbbá 
munkáját Dr. Kajdonné Daczi Erikának, aki a játszóházban gyöngyből készült csillagokat 
készített a gyerekekkel. Ezen az estén lépett fel az újból összeállt The Connector zenekar, 
nagyon nagy sikere volt, nagyon sokat voltak meghallgatni őket. A vásár alatt könyvbemutató 
és gyerekműsor is volt.
2018. december 31. napján lesz a Szilveszteri Kocogás, melyet Sásd Város Önkormányzata 
nevében az ÁMK szervez, itt a fődíj 50.000,-Ft-os üdülési utalvány, ami az önkormányzat 
tulajdonában lévő fonyódligeti üdülőbe szól. Mindenkit szeretettel vár a rendezvényre.
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A kátyúzásokkal kapcsolatban elmondta, többen jelezték, hogy több helyen maradtak gödrök, 
nem történt meg a kátyúzás. Elmondta, hogy volt egy keretösszeg, ennyi fért bele, ennyit tudtak 
kátyúzni, ott történt meg, ahol a legnagyobb problémák voltak.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok a Hősök terei üzletsor előtti gödrökkel 
kapcsolatban elmondta, hogy tömedékelni kellene. De fontos lenne megoldani, balesetmentessé 
tenni ezt az útszakaszt.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a jövő évre a belterületi utakra nem került kiírásra 
pályázat?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, tudomása szerint igen.

Dr. Jusztinger János alpolgármester véleménye szerint is a Hősök terén lévő problémával 
záros határidőn belül tegyenek valamit, nagyon rossz állapotban van az a szakasz. Merk Zsolt 
ügyvezető felé jelezte, hogy a Pozsony utcában a gyermekorvosi rendelő előtt lévő árkot meg 
kellene csinálni.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, tud erről a problémáról. A közmunkások nem tudtak 
nekiállni, mert más dolguk volt.
Jankó Mátyás sásdi lakos megkereste azzal, hogy ők társadalmi munkában a mart aszfaltból 
betömedékelnék a gödröket.
A Kaposvári u. 20. szám alatti házzal kapcsolatban elmondta, nemcsak azért vizes a ház, mert 
ott az árok, hanem azért is, mert magasabban van az úttest. Ezzel kapcsolatban nem lehet 
semmit tenni. Bódog Tamás műszaki ügyintéző levelet írt a Magyar Közút Zrt-nek, válaszukban 
leírták, hogy ez nem az ő hibájuk.
Az uszodával kapcsolatban annyit mondott, hogy a vállalt feladatuk a Drv Zrt. alvállalkozója 
az elmúlt napokban befejezte a munkát.
Megköszönte a képviselő-testületi tagoknak, a részt vevőknek, az apparátusnak az egész éves 
munkáját. Mindenkinek kíván Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ennek a falusi programnak több olyan eleme is van, 
hogy nagy eséllyel tudnak majd pályázni.
A kóbor kutyákkal, az ebrendészeti feladatokkal kapcsolatban a szerződés tervezetet a Komlói 
Kistérségi Társulás megtárgyalta és elfogadta azzal a változattal, melyet a sásdi testület is látott, 
ami 2019. január 1. napjától hatályba lép. Ez a szerződés arról szól, hogy a közterületeken 
befogott kóbor kutyákat viszik el és nem a magánszemélyek kóbor kutyáiról szól. Ha ilyen van, 
akkor csak térítés ellenében.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, a múlt héten két időpont is volt arra, hogy a Sásd, 
Kossuth L. u. 19. szám alatti házból szerették volna elszállíttatni a kutyákat. Sajnos a 
gyepmestemek közbejött valami és lemondta.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a beszámolóját. 

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

139/2018.(XII. 13.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót elfogadta.

2 J Kisvaszari Közösségi és Szolgáltató Ház üzemeltetése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli szerződés az üzemeltetési szerződésről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy sikerült megállapodni Kovács Mónika 
kisvaszari polgármester asszonnyal. Ennek alapján írták meg az üzemeltetési szerződést. A 
GYEP-es pályázatból kitudják fizetni a kisvaszari közösségi ház kisvaszari önkormányzat által 
történő üzemeltetésének a költségeit. Dr. Simon Zoltán ügyvéd úr készít majd egy előszerződést 
a két önkormányzat között, hogy ingyen is átadható ez a feladattal együtt. A szerződésben 
szereplő 56 eFt-ot is egyeztették.
Kérte a testületet, hogy fogadja el a szerződést.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a szerződés tervezetet. 

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

140/2018.(XII.13.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkonnányzata és Kisvaszar Község 
Önkormányzata között kötendő kisvaszari Közösségi és Szolgáltató Ház 
üzemeltetésére vonatkozó szerződést elfogadja.
Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az üzemeltetési szerződés 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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3./ EFQP-3.9.2-16-2017-00044. és EFOP-1.5.3-16-2017-00080. azonosítószámú
pályázatok közbeszerzési eljárásai 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, projektmenedzser

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser

írásbeli előterjesztés az összefoglaló tájékoztatásról, műszaki-szakmai leírásról, műszaki 
leírás képzések megv alósításáról, jegyzőkönyvről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy négy döntést kellene hoznia a testületnek. Az első 
döntés a jegyzőkönyvben leírt 3.9.2. rendezvényszervezéssel korábban meghirdetett pályázati 
felhívás eredménytelen, ez a mai nappal lezáruló jegyzőkönyv tartalma, mert nem nyújtottak 
be ajánlatot.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el jegyző úr javaslatát. 

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

141/2018.(XII.13.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 114/2018. (IX.26.) KTH. 
számú határozat alapján elindított „Rendezvényszervezés EFOP-3.9.2-16-2017- 
00044 TSZ“ tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a csatolt 
jegyzőkönyv alapján.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegy ző elmondta, hogy ennek egyenes következményeként kérte a testületet, 
hogy a korábbi döntésével megegyező tartalommal ismételten hirdesse meg és írja ki a pályázati 
felhívást a rendezvényszervezésre a mai naptól.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a közbeszerzési eljárás 
ismételt lefolytatásáról szóló határozati javaslatot.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

142/2018.(XII, 13.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 
azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő 
rendezvényszervezésre, a konzorciumi partnerekkel közös ajánlattételi felhívást 
a Közbeszerzési törvény 113. § (1) bekezdése szerinti eljárás keretében újból 
kiírja.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Gyözöné polgármester

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a rendezvények mellett a képzéstevékenységek 
képezik még a projekt részét, amelyekre szintén közbeszerzési eljárást kell indítani. A képzések 
alatt a közszolgálati dolgozók képzését kell érteni, ami 120 fő a helyi közszolgáltatásban 
dolgozó főként érzékenyítö, a hátrányos helyzetűekkel való foglalkozást segítő képzését jelenti, 
illetve képzettséget növelő, a digitális írástudás, az IKT témában választottak még képzéseket, 
amelyek úgy gondolta mindig hasznosak lehetnek. Másrészt szintén a közszolgáltatásban 
dolgozók közül az óvodapedagógusok szakmai jellegű képzése szerepel benne, illetőleg 
tartalmaz még a képzéscsomag rossz munkaerő-piaci eséllyel rendelkező személyeknek 
szemléletformáló, kompetencia javító, esélyteremtő jellegű képzését. Ez 380 fős képzést jelent, 
ami összességében a 7 településre vonatkozik. Általában ezek egynapos képzések lesznek. 
Készül az ajánlattételi felhívás a műszaki leírás elkészült.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el az EFOP-3.9.2-16-2017- 
00044 azonosító számú projekt keretében megvalósításra kerülő képzési tevékenységekre a 
konzorciumi partnerekkel közös ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési törvény 113. § (1) 
bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás megindítása érdekében.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

143/2018.(XII, 13.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 
azonosító számú projekt keretében megvalósításra kerülő képzési 
tevékenységekre a konzorciumi partnerekkel közös ajánlattételi felhívást a 
Közbeszerzési törvény 113. § (1) bekezdése szerinti eljárás keretében elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az 1.5.3. számú pályázatnál a 
képzéseket két fő csoportra lehet bontani. Az egyik a kiszervezett szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
képzés és van egy másik, ami már elkezdődött a belső szakmai megvalósítókkal történő képzés. 
Ennek jelentős részét a Gyermekjóléti Központ munkatársai végzik.
A jelen anyagban a kiszervezett szolgáltatáshoz tartozó képzések is felbonthatók több részre. 
Az egyik fő része az elején szereplő tételek a megvalósító szakemberek képzését biztosítják. A 
szervezetfejlesztéshez kapcsolódó rendszerszemléletű fejlesztésnél 20 fő lesz képezve, akik 
kommunikációs gyakorlatokkal fognak megismerkedni, ezek segítségével fogják majd a 
célcsoportot kellőképpen szervezni, illetve felkészíteni. Ide tartozik még a HEP 
megvalósításához kapcsolódó felkészítő képzés, igazából itt a mentorok lesznek tovább 
képezve. A másik főcsoport pedig a célcsoport képzése, itt 100 fő lesz összesen képezve, az 
első 34 az a munkaszocializáció megszerzését segítő tevékenységekben kapnak majd segítséget 
a célcsoportok, legfőképpen azok, akiknek nincs álláshelyük és állásinterjúra lesznek 
felkészítve. Az együttműködő kompetenciafejlesztésnél is lesz 33 fő, itt leginkább a 
problémamegoldásra lesz koncentrálva a képzés területe (érzelmi intelligencia, stresszkezelés), 
ami az általuk ismert célcsoportnak nagyon nehéz a mindennapi élet során, illetve a munkára 
való képesség javításánál is lesz 33 fő, itt szintén az állásinterjúval kapcsolatosan, ezen belül 
mi az erősségük, mi a gyengeségük. Lesz egy nagyon hasznos ehhez kapcsolódó képzés, itt 
főként a helyi munkaadókat próbálják felkészíteni arra, hogy csak a célcsoportból jelentkezőket 
tudják fogadni, ezt információsképzésnek hívják. Itt 10 fő munkáltatót kell majd kiválasztani a 
szolgáltatónak, őket felkészíteni kulturális, szociális érzékenységi területén javítani az ő 
hozzáállásukat. Van egy külön tétel, a konyhakerti képzés, itt 50 fő lesz 24 alkalommal 
kiképezve a konyhakerti gazdálkodás egészére vetéstől aratásig címszóval. Ez egy többhónapos 
képzés lesz majd. Ezt augusztusig terveztették a kivitelezővel.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el az EFOP-1.5.3-16-2017- 
00080. azonosító számú projekt keretében megvalósításra kerülő képzési tevékenységekre a 
konzorciumi partnerekkel közös ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési törvény 113. § (1) 
bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás megindítása érdekében.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

144/2018.(XII. 13.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-00080. 
azonosító számú projekt keretében megvalósításra kerülő képzési 
tevékenységekre a konzorciumi partnerekkel közös ajánlattételi felhívást a 
Közbeszerzési törvény 113. § (1) bekezdése szerinti eljárás keretében elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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4J Tájékoztató a Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése című pályázatról
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a TOP-os pályázatuk lezárul, ennél a pályázatnál nyertek 81 
mFt-ot az Arad u. 1. szám alatti épület energetikai korszerűsítésére.
A korszerűsítésről, épületfelújításról szóló tájékoztatót 5 szakaszra tagolta. Az első szakasz 
mindenképpen az energetikai pályázatból megvalósuló energetikai felújítás, új fűtési rendszer van az 
egész épületben, megújuló energiával, új gépészettel, napelemekkel, kazánnal, új konvektorral, 
kiegyenlítő tartállyal, melegvizet előállító rendszerrel. Ez már üzemel, volt próbafűtés is. Emellett 
becsomagolták az épületet, nyílászárócserék voltak, és az akadálymentesítés is megtörtént. Ennek a 
költségvetésben a pályázatban előirányzott és a vállalkozói szerződésben rögzített összege nettó 51.498 
eFt + áfa, ez így bruttó 65.400 eFt. Ennek a műszaki átadás-átvétele lezárult, november 30-al fejeződött 
be a műszaki átadás-átvételi eljárás. A fűtési rendszerrel voltak problémák, megoldódtak, azóta már 
próbafűtést is végeztek, minden rendben van.
A második szakaszban elmondta, saját erőből ehhez kapcsolódóan mivel, hogy a projekt nem 
tartalmazott tetőfelújítást. Elvégezték a testület döntésével pótmunkaként a tetőfelújítást. Az 
önkormányzat Kft-jén keresztül vontak be egy helyi vállalkozót és így bruttó 3.660 eFt saját erőből 
elvégeztették a tető részbeni felújítását. A Rákóczi utcai rész teljesen új tetőt kapott.
A III. szakasz szerint meg kell különböztetni a kivitelezőt érintően a többletmunkát és a pótmunkát. A 
többletmunka az a munka, ami a felújítás-kivitelezés során felmerül, előre nem látható és a pályázatban 
erre 8 mFt-os tartalékot képeztek. Ehhez való hozzáférés csak indokolt esetben lehetséges. Ennek az 
előirányzata 3.200 eFt + áfa, azaz 4.064 eFt. Ezen munkák túlnyomó többsége készen van, viszont az 
engedélyeztetési eljárás nincs lefolytatva. Ezért ez a pénz nem került kifizetésre. Itt utólagos döntéseket 
kell hozni az Irányító Hatóságnak is, erre kötöttek a mostani átadás-átvételi eljárás keretében egy 
megállapodást az Investment Kft-vel, amiben tudomásul veszik, hogy ez az összeg csak akkor kerülhet 
kifizetésre, ha elismeri az Irányító Hatóság ennek a jogosságát, szükségességét és attól számított 8 napon 
belül fizetik ki a pályázati forrásból teljes egészében. A pótmunka pedig az, amit az önkormányzat 
pótlólag megrendelt. Ennek az összege bruttó 4 mFt. Ebből a pénzből plusz WC helyiségeket építtettek, 
mert kevés volt, a meglévőket pedig felújíttatták.
A negyedik szakaszban, ami készen van, de nem fizetik ki, mert ennek a műszaki átadás-átvételét meg 
sem kezdték, erre később kerül sor.
Az ötödik szakasznál elmondta, hogy itt kerül sor a festés-mázolásra, ami saját erőből történik. 
Somogyvári László helyi vállalkozóval egyeztek meg ez ügyben, ennek a költsége előzetesen 1.750 eFt 
+ áfa. A mai bejáráson közösen megnézték a vállalkozóval a vállalt munkát, így látták, hogy nem volt 
benne az, ami a pályázatban sem volt, a meglévő ablakokat is mázolni kell, plusz a 13 db ajtó lefestésére 
is sok kerül, így a teljes költség 2 mFt + áfa, ami összesen bruttó 2.540 eFt. 
így összesen az egész beruházás 79.670 eFt. Ebből a saját erő 10.200 eFt.
A testület korábban már hozott egy döntést a pótmunkára, amire 13 mFt-os keretet állapított meg. 
Elmondta, hogy ez csak egy tájékoztató volt, ehhez külön testületi döntés nem kell. Kérte a testületet, 
hogy ezt így ebben a formában fogadja el.

A testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette és elfogadta.

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzoné polgármester mindenkinek megköszönte a 
megjelenést, Békés, Boldog Ünnepeket kívánt mindenkinek, a nyilvános képviselő-testületi ülést 
bezárta, a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.
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