JEGYZŐKÖNYV
Készült Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 24. napján
tartott testületi ülésén.

Testületi ülés helye: Felsőegerszeg Faluház

Jelen vannak: Herke Csaba polgármester, Katona Józsefné, Nyisztomé Árvái Vivien,
Szilágyi János és Gábor Szabolcs képviselők, Koszorús Tímea aljegyző,Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető, Sallai Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Herke Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 testületi
tagból 5 jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolta, hogy az írásban kiadott napirendek mellé vegyék fel új napirendi pontnak az
„Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása Felsőegerszegen” pályázat ügyét és
tárgyalják meg.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

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

Napirendi javaslat:
1. / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekről, a polgármester által a veszélyhelyzet időszakában hozott
döntésekről, aktuális pályázati információk
Előadó: Herke Csaba polgármester

2. / Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása,
zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Herke Csaba polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
3. / Magyarhertelendi üdülő tulajdonrészének cseréje
Előadó: Herke Csaba polgármester

4. / Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat benyújtása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5. / „Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása Felsőegerszegen” pályázat
Előadó: Herke Csaba
6. / Beszámoló a veszélyhelyzet időszakában a polgármester által hozott zárt ülési
határozatokról
Előadó: Herke Csaba polgármester

Az 6./ napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.

Napirend tárgyalása:
/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt ülés óta történt
1.
fontosabb eseményekről, a polgármester által a veszélyhelyzet időszakában hozott
döntésekről, aktuális pályázati információk
Előadó: Herke Csaba polgármester

írásos előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekről a polgármester által a veszélyhelyzet időszakában hozott
döntésekről, aktuális pályázati információkról szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.
Herke Csaba polgármester beszámolt az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. A
veszélyhelyzet időszakában igyekezett a lakosságot minden módon tájékoztatni a
tudnivalókról. Ebben az időszakban több intézkedést tett, amelyek határozat formájában a
képviselő-testület elé is kerültek. Ismertette az általa a képviselő-testület nevében meghozott
határozatokat. Tájékoztatta a testületet arról is, hogy többféle adatszolgáltatási, koordinációs
feladatot látott el, így a rendőrség és a kormányhivatal felé a lakosság ellátása, biztonsága és a
védekezési feladatok érdekében.
Felsorolta a képviselő-testület nevében hozott határozatokat:
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása
Felsőegerszeg Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról szóló átfogó értékelés
Sásdi központi háziorvosi ügyelet feladat-ellátási szerződése
Bérleti szerződés felülvizsgálata a Magyar Telekom Nyrt-vel
Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
Kérte a képviselő-testületet, hogy a beszámolóját a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről fogadják el, továbbá
erősítsék meg a képviselő-testület által a vészhelyzet időszakában meghozott költségvetési
rendeletet is, a 3/2020.(111.20.) önkormányzati rendeletet. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az
kézfeltartással szavazzon:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2020. (VI.24.) KTH számú határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a legutóbbi ülés óta történt fontosabb
eseményekről, a polgármester által a veszélyhelyzet időszakában
hozott döntésekről, aktuális pályázati információkról. A
képviselő-testület továbbá Felsőegerszeg Község Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(111.20.) önkormányzati
rendeletét nem kívánja felül vizsgálni.

Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

2. / Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása,
zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Herke Csaba polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
írásos előterjesztés beszámoló Felsőegerszeg Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés
teljesítéséről, zárszámadási rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Herke Csaba polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a napirendi
pont előterjesztésére.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető ismertette a rendelettervezetet. Elmondta, hogy a
2019. évi költségvetésben is jelentős tényező a pályázati projektek. Ezek jó része a 2019-es
költségvetésben bevételként jelent meg, de a megvalósításuk idénre húzódott át, ettől ilyen
magas az év végi pénzmaradvány. Mind a működési, mind a fejlesztési mérleg egyensúlyos.
Elmondta, hogy az utolsó - technikai jellegű - előirányzat-módosítást is tartalmazza a kiadott
anyag. Az adóbevételek némileg túl is teljesültek. A pénzmaradvány teljes összegét
kötelezettség terheli az áthúzódó pályázatok miatt.
Herke Csaba polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el a
2019. évi zárszámadást. Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele,
hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelettervezet elfogadását.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül a következő rendeletet alkotta:
Felsőegerszeg Község Önkormányzata
4/2020.(VL26.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3. / Magyarhertelendi üdülő tulajdonrészének cseréje
Előadó: Herke Csaba polgármester

Herke Csaba polgármester elmondta, hogy a magyarhertelendi közös tulajdonú üdülőt
megtekintették az érintett polgármesterek, és a korábban is tervezett hasznosítás érdekében
egyezségre jutottak. Kérte, hogy Koszorús Tímea aljegyző mondja el az előzményeket és a
javaslat lényegét.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az évtizedek óta nem hasznosított ingatlan állapota
leromlott, felújításra szórni. A polgármesterek egy része már két évvel ezelőtt megállapodott
abban, hogy hasznosítási cél híján a költséges felújítást nem vállalják, inkább értékesítik az
ingatlant. Akkor is szóba került, hogy Oroszló megvenné a többiektől a tulajdonrészt, néhány
önkormányzat döntött is arról, hogy a tulajdonrészét eladásra kínálja. Most a polgármesterek
abban állapodtak meg, hogy Oroszló részére ingatlancserével átadják a tulajdonrészt, annak
érdekében, hogy Oroszló vállalva a felújítás kötelezettségét, egyedüli tulajdonosként
hasznosítani tudja az üdülőt. Sásd esetében a fonyódligcti üdülő tulajdonrészeit cserélik el, a
falvak, Felsőegerszeg, Varga, Pálé és Vázsnok esetében pedig a sásdi egészségház, az Arad
utca 1. szám alatti ingatlan tulajdoni részaránya a cserealap. A négy kistelepülés a
magyarhertelendi üdülőben fennálló tulajdoni részarányát ingyenesen átadja Oroszló Község

Önkormányzata részére, a gyermeküdültetés közfeladat ellátása kötelezettségével. Oroszló
pedig a négy település részére a Sásd, Arad utca 1. szám alatti ingatlanban fennálló
tulajdonrészét adja át a védőnői szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, idősek
nappali ellátása, házi segítségnyújtás közfeladat ellátása kötelezettségével. Az
egészségházban Felsőegerszeg 2,4 %, Pálé és Varga 1,4 %, Vázsnok pedig 1,8 % tulajdoni
részarányt fog szerezni a jelenlegi részarányán felül.

Herke Csaba polgármester javasolta, hogy a tervezett ingyenes átruházáshoz járuljon hozzá a
képviselő-testület, mivel az ingatlan hasznosítása költséges felújítása miatt nem lehetséges.
Megkérdezte, hogy az elhangzott előterjesztéssel és javaslattal kapcsolatban van-e valakinek
más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta az ingyenes tulajdoni
részarány átruházás elfogadását. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Felsőegerszeg Község Képviselö-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2020. (VL24.) KTH számú határozata
Felsőegerszeg Község Képviselö-testülete úgy határozott, hogy a
magyarhertelendi 42. hrsz. - Magyarhertelend, Ibolya utca 3. üdülőingatlanban Felsőegerszeg Község Önkormányzatot megillető
tulajdoni részarányát ingyenesen átadja Oroszló Község Önkormányzata
részére, a gyermeküdülő működtetése, gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás
közfeladat ellátása kötelezettség ellenében.
Felsőegerszeg Község Önkormányzata a sásdi 312. hrsz. - Sásd, Arad utca
1. - ingatlan 24/1000 tulajdoni részarányát Oroszló Község
Önkormányzatától ingyenes átruházással átveszi azzal, hogy az ingatlant
továbbra is egészségügyi ellátás, szociális és gyermekvédelmi ellátás
közfeladat ellátására hasznosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok
tulajdonjogának átruházásáról kötendő szerződések aláírására.
Határidő: szerződéskötésre 2020. július 30.
Felelős: Herke Csaba polgármester
/ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat benyújtása
4.
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, az idén is kiírták a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
díjának csökkentésére a pályázatot, melynek célja azon települések támogatása, amelyekben
az önkormányzati, az állami illetve egyéb víziközmü-szolgáltató által végzett lakossági
közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és - tisztítás költségei a víziközmü-szolgáltatásból
származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen meghaladják.

Herke Csaba polgármester javasolta a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatás pályázat beadását. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
hozzászólása.
Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testületet, hogy a 2020. évi
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás pályázatot a testület adja be.

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot fogadta el.
Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2020. (VL24.) KTH. számú határozata
Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának
csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A
képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami
támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
teendők lebonyolítására.

Határidő: 2020. július 6.
Felelős: Herke Csaba polgármester
/5. „Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása Felsőegerszegen” pályázat
Előadó: Herke Csaba polgármester

Herke Csaba polgármester elmondta, hogy Felsőegerszeg Község Önkormányzata
„Önkormányzati tulajdonban lévő út-hídépítés6felújítás ” című MFP-ÖTU/2020 kódszámú
felhívásra pályázatot (támogatásra irányuló igényt) nyújtott be.

A hivatkozott MFP felhívás, valamint közbeszerzési szabályzata szerint- versenyeztetési
eljárás került lefolytatásra három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos
tárgyú, összehasonlítható, írásos árajánlat bekérésével, melynek tárgya: „Önkormányzati
tulajdonban lévő utak felújítása Felsőegerszegen”.
A versenyeztetési eljárás során ajánlattételre felkért gazdasági szereplők (továbbiakban:
Ajánlattevők):
•

FLEX-PS 93” BT
4524 Ajak, Bocskai utca 6.
Cégjegyzékszám: 15 06 082260

Adószám: 25658019-2-15
.

INOX-THERM KFT.

1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-286997

Adószám: 13992477-2-41

NEV-ÚT KFT.

4405 Nyíregyháza, Tulipán u. 5.
Cégjegyzékszám: 15-09-068965
Adószám: 13215039-2-15

Elmondta, hogy az ajánlattevők érvényes ajánlatot nyújtottak be. A versenyeztetési eljárásban
INQX-THERM KFT, ajánlattevő tette az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb
ajánlatot.
Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testületet, hogy az
„Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása Felsőegerszegen” pályázat legkedvezőbb
ajánlattevő ajánlatát fogadja el.
Felsőegerszeg

Község

Önkormányzatának

Képviselő

Testületé

az

„Önkormányzati

tulajdonban lévő utak felújítása Felsőegerszegen” tárgyú versenyeztetési eljárásban 5 igen

szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének
21/2020. (VL24.) KTH számú
határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzata megállapította, hogy „ Önkormányzati
tulajdonban lévő utak felújítása Felsőegerszegen” tárgyú versenyeztetési
eljárásban INOX-THERM KFT., FLEX-PS 93 BT., valamint NEV-ÚT KFT.
ajánlattevők érvényes ajánlatot nyújtottak be.
Megállapította, hogy a versenyeztetési eljárásban INOX-THERM KFT.
ajánlattevő tette az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb ajánlatot.
A versenyeztetési eljárást eredményessé nyilvánította.
INOX-THERM KFT. ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdette ki, vele a
szerződés megkötéséről rendelkezik.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés

aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester
Herke Csaba polgármester a nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatta a

