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Készült Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 11. 
napján tartott testületi ülésén.

Testületi ülés helye: Felsőegerszeg Faluház

Jelen vannak: Herke Csaba polgármester, Gábor Szabolcs, Katona Józsefné, Nyisztomé
Árvái Vivien és Szilágyi János képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Sallai Lászlóné 
j egyzőkönyvvezető

Távoliét nem volt.

Herke Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolta, hogy az írásban kiadott napirendeket tárgyalják meg.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban előterjesztett napirendi pontokat 
egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

Napirend:

l./Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására kötött megállapodás 
felülvizsgálata, a hivatal módosító okirata és alapító okirata, Baranyaszentgyörgy 
Község Önkormányzata kilépése

írásos előterjesztés a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására kötött 
megállapodás felülvizsgálata, a hivatal módosító okirata és alapító okirata, 
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata kilépéséről a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Herke Csaba polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt ismertesse a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal fenntartására kötött megállapodás felülvizsgálata, a hivatal módosító 
okirata és alapító okirata, Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata kilépéséről szóló 
előterjesztést.

Koszorús Tímea aljegyző részletesen ismertette Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 
fenntartására kötött megállapodás felülvizsgálata, a hivatal módosító okirata és alapító 
okirata, Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata kilépéséről szóló előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.

Herke Csaba polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
javaslata, kiegészíteni valója az elmondottakkal kapcsolatban.



Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, aki Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 
fenntartására kötött megállapodás felülvizsgálata, a hivatal módosító okirata és alapító 
okirata, Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata kilépéséről szóló előterjesztést 
kézfelemeléssel szavazzon.

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
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határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete Baranyaszentgyörgy Község 
Önkormányzata felmondó nyilatkozatára tekintettel felülvizsgálta a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapításával és fenntartásával kapcsolatos dokumentumokat.

1. A képviselő-testület elfogadja a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról 
szóló megállapodás módosítását a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint.
2. A képviselő-testület elfogadja a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal módosító

okiratát a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint.
3. A képviselő-testület elfogadja a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal módosítással

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a jegyzőkönyv mellékletében 
foglaltak szerint.

Határidő: hatályba lépésre 2020. január 1.
Felelős: Herke Csaba polgármester

2J  Templom felújítás aktuális kérdése
Előadó: Herke Csaba

Herke Csaba polgármester elmondta, hogy a „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű 
ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című felhívás, „Templom és kultúrház 
felújítás Felsőegerszegen” megnevezésű elnyert pályázatuk keretében a templom 
rehabilitációjához szükséges pótmunkákra lesz szükség. A munkálatok elvégzéséhez 
szükséges árajánlatkéréshez, majd vállalkozói szerződés megkötéséhez kérte a képviselő- 
testület beleegyezését. A képviselő-testület engedélyével felkeresi Dávid Tamás építési 
vállalkozót. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Papp Magdolna előző polgármester 
idejében kötött vállalkozói szerződést újra kell kötni. Az akkori szerződést 4.119.100 Ft 
összegben a képviselő-testület elfogadta. A pályázatban szereplő összeg 4.465.698 Ft, melyről 
új szerződést kell kötni. Valamint a szerződésben szereplő összegen felüli szükséges 
pótmunkák árát is ki kell fizetni. Ehhez árajánlatokat kért be, a legjobb ajánlat 1.998.420 
forintos, Dávid Tamás vállalkozótól.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel 
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:



Felsöegerszeg Község Képviselő-testületének 
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határozata

Felsöegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
"Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök 
rehabilitációja és fejlesztése" című felhívás. "Templom és 
kultúrház felújítás Felsőegerszegen" megnevezésű elnyert 
pályázatuk keretében a MASZEK ÉP-KER Kft. építési 
vállalkozóval vállalkozói szerződést köt 4.465.698 Ft vállalási 
díjért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására.

Fiatári dő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a templom 
rehabilitációjához szükséges pótmunkák elvégzésére 1.998.420 forint 
értékben Dávid Tamás építési vállalkozót ajánlatát fogadja el, a 
polgármestert felhatalmazza a vállalkozói szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Herke Csaba polgármester 
a nyilvános testületi ülést bezárta és a testület zárt ülésen folytatta a 
tanácskozást.

Felsöegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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határozata

Kmft.

Herke Csaba 
polgármester


