8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.
ikt.szám:…….../2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.október 14- nyilvános
üléséről, mely 16 óra 00 perckor kezdődött.
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
Jelen vannak: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről
Tatai László Polgármester
Buzás Sándor
Ballér Zoltán
Haller István
Hutter Tamás
képviselők
Távol van: Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző
Meghívottak:Érdeklődő: -fő
Tatai László polgármester köszönti a megjelenteket, s megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község
Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van.
Ismerteti szóban a kiküldött napirendi pontokat Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a
képviselő-testületet, hogy szavazzon a napirend elfogadásáról.
Nemesgörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
70/2015.(X.14.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015.
október 14-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.) Ingatlanértékesítésekre pályázat eredményének
megállapítása
Előadó: polgármester
2.) Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
Napirendek tárgyalása:
1.) Ingatlanértékesítésekre pályázat eredményének megállapítása
Előadó: polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy két pályázat érkezett, 4 lett volna, de ketten adták be. Egy
pályázat rendben volt, a másik pályázaton hiányzik egy nyilatkozat. El kellene dönteni, hogy
hiánypótlásra van-e lehetőség.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a pályázat nem tartalmazta a hiánypótlás lehetőségét.
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Haller István képviselő megkérdezi, hogy a másik két telekre nem is érkezett ajánlat?
Tatai László polgármester elmondja, hogy később is meg lehet venni, csak akkor keressék meg az
önkormányzatot.
Haller István képviselő elmondja, hogy először is ők kérték.
Tatai László polgármester javasolja, hogy a hiányos pályázat is kerüljön elfogadásra, mert arra az
ingatlanra ők az egyetlen pályázók.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a pályázati kiírásnak meg kell felelni, és egyébként a pályázati
kiírás azt is tartalmazza, hogy az önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy senkivel se kössön
szerződést. A pályázatban kiírt, a benyújtással kapcsolatos kötelezettségeket be kell tartani, a
vagyonrendelet értelmében.
Tatai László polgármester javasolja, hogy az 1/5 hsz-ú ingatlanra kiírt pályázatot is nyilvánítsák
eredményesnek, és az eladásról hozzon határozatot a Képviselő-testület.
Haller István képviselő és Novák Edit aljegyző nem ért egyet a javaslattal.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
71/2015.(X.14.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nemesgörzsöny
1/5hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában, 287/2015. ikt.számon kiírt zárt borítékos eljárás kapcsán
Pócza Attila által benyújtott pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, és mint a pályázat
nyertesének, Pócza Attila 8522 Nemesgörzsöny, Dózsa u. 29. szám alatti lakosnak 250.000.- Ft
vételáron értékesíti a fent megjelölt ingatlant következő kikötésekkel:
A telekre az Önkormányzat 5 éves beépítési kötelezettséget
(lakóház) ír elő, és ennek biztosítására a telket elidegenítési
tilalommal
terheli
meg.
Ez
maximum
1
évvel
meghosszabbítható.
A beépítési kötelezettség a lakóház
használatba vételi engedélyének megszerzésével válik
teljesítetté.
-

Kiköti, hogy amennyiben a beépítési kötelezettséget a vevő nem
teljesíti, úgy az önkormányzat a telket az eredeti állapot
visszaállítása után eredeti vételáron visszavásárolja.

-

Az eredeti állapot visszaállítása a vevő feladata, amennyiben ez
irányú kötelezettséget a vevő nem teljesíti, az önkormányzat
jogosult a vevő költségén az eredeti állapot visszaállítását
elvégeztetni.
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-

A pályázó(k)nak vállalni kell, hogy állandó lakosként,
életvitelszerűen lakóházként, elkészültétől legalább 5 évig
használja/ják a fenti ingatlant.
Amennyiben ezt megszegik, a vételár kétszeresét kötelesek
megfizetni az Önkormányzat felé.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tatai László polgármester javasolja, hogy döntsön a testület az 1/7 hrsz-ú ingatlan eladása ügyében is.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
72/2015.(X.14.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nemesgörzsöny
1/7hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában, 287/2015. ikt.számon kiírt zárt borítékos eljárás
nyertesének, Pirka István és Pirka Istvánné 8522 Nemesgörzsöny, Petőfi u. 8.. szám alatti lakosoknak
265.000.- Ft vételáron értékesíti a fent megjelölt ingatlant következő kikötésekkel:
A telekre az Önkormányzat 5 éves beépítési kötelezettséget
(lakóház) ír elő, és ennek biztosítására a telket elidegenítési
tilalommal
terheli
meg.
Ez
maximum
1
évvel
meghosszabbítható.
A beépítési kötelezettség a lakóház
használatba vételi engedélyének megszerzésével válik
teljesítetté.
-

Kiköti, hogy amennyiben a beépítési kötelezettséget a vevő nem
teljesíti, úgy az önkormányzat a telket az eredeti állapot
visszaállítása után eredeti vételáron visszavásárolja.

-

Az eredeti állapot visszaállítása a vevő feladata, amennyiben ez
irányú kötelezettséget a vevő nem teljesíti, az önkormányzat
jogosult a vevő költségén az eredeti állapot visszaállítását
elvégeztetni.

-

A pályázó(k)nak vállalni kell, hogy állandó lakosként,
életvitelszerűen lakóházként, elkészültétől legalább 5 évig
használja/ják a fenti ingatlant.
Amennyiben ezt megszegik, a vételár kétszeresét kötelesek
megfizetni az Önkormányzat felé.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Tatai László polgármester javasolja, hogy kerüljön kiírásra a pályázat az 1/4 hrsz-ú ingatlanra,
valamint az 1/6 hrsz-ú ingatlanokra.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
73/2015.(X.14.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a Nemesgörzsöny 1/4 hrsz.-ú ingatlant
értékesíti nyílt, zárt borítékos eljárás keretében. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza az aljegyzőt a pályázati eljárás lebonyolításával, és felhatalmazza a polgármestert a
nyertes pályázóval a szerződés megkötésére.
Pályázati Felhívás
belterületi ingatlan értékesítésére
Nemesgörzsöny község Önkormányzata pályázatot hirdet a Nemesgörzsöny 1/4 hrsz-ú ingatlan
érékesítésére az alábbi feltételekkel:
2. Az ingatlan pontos címe: Nemesgörzsöny, 1/4 hrsz ingatlan
3.
Az ingatlan területe: 1380 m2 , hirdetve helyben szokásos módon: hirdetőtáblán,
hangosbemondó útján
4. Az ingatlan megnevezése: kivett beépítetlen terület
5. Közmű-ellátottság: nincs, rákötési lehetőség adott, teljes közműhálózatra, kiv. csatorna.
6. Vételi ár minimuma : 250.000 Ft,
Kikötések:
-

A telekre az Önkormányzat 5 éves beépítési kötelezettséget
(lakóház) ír elő, és ennek biztosítására a telket elidegenítési
tilalommal
terheli
meg.
Ez
maximum
1
évvel
meghosszabbítható.
A beépítési kötelezettség a lakóház
használatba vételi engedélyének megszerzésével válik
teljesítetté.

-

Kiköti, hogy amennyiben a beépítési kötelezettséget a vevő nem
teljesíti, úgy az önkormányzat a telket az eredeti állapot
visszaállítása után eredeti vételáron visszavásárolja.

-

Az eredeti állapot visszaállítása a vevő feladata, amennyiben ez
irányú kötelezettséget a vevő nem teljesíti, az önkormányzat
jogosult a vevő költségén az eredeti állapot visszaállítását
elvégeztetni.
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-

A pályázó(k)nak vállalni kell, hogy állandó lakosként,
életvitelszerűen lakóházként, elkészültétől legalább 5 évig
használja/ják a fenti ingatlant.
Amennyiben ezt megszegik, a vételár kétszeresét kötelesek
megfizetni az Önkormányzat felé.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
-

A pályázó nevét és címét

-

Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja

-

8.
9.

Kifejezetten nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy az általa
megvásárolt ingatlant a pályázat 5. pontjában meghatározott határidőig fentiek
szerint lakóházzal beépíti.
Ajánlott vételárat
Köztartozás mentességről szóló három hónapnál nem régebbi igazolás (NAV,
önkormányzat)
Az ingatlan megtekintésének időpontja: folyamatosan lehetséges, telefonos egyeztetés
alapján
Benyújtás helye, határideje:
Az iratokat lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen (nem postai úton)
benyújtani.
A pályázati ajánlatokat egy név nélküli zárt borítékban
2015. október 30-án 10 óráig kell benyújtani
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat
8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.
A borítékra rá kell írni: 1/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése
A lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át.
határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít.

10.

Kiíró minden, a benyújtási

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontása
A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati
felhívásban megjelölt időpontban. A pályázatok felbontásán, a lebonyolító képviselőin kívül a
pályázók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően
(személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.
A pályázók a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A pályázatok felbontásán jelen
lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá.
A pályázatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét).
A pályázó a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.
A lebonyolító a pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázóknak erre
vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.

11.

Bontás ideje:
2015. november 2-án 11 órakor kerül sor
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a Nemesgörzsöny Község Önkormányzat
földszinti hivatalos helyiségében

12.

Eredményhirdetés, szerződéskötés
Az ajánlattevő az ajánlatokat a megajánlott vételi ár alapján értékeli és állapítja meg az eljárás
nyertesét.
Azonos összeget megajánlók között az alábbi prioritási sorrendet
meg:
- nemesgörzsönyi igénylő,
- (több) gyermekes család,
- házaspár,
- élettársi kapcsolatban élők,
- egyedülállók.

határozza

A pályázat nyertesével Nemesgörzsöny Község Önkormányzata adás-vételi szerződést köt. A
nyertes pályázó visszalépése esetén az eladó jogosult a pályázati eljárás soron következő
helyezettjével adás-vételi szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára.
Eredményhirdetés ideje:
2015. november 13.-án 10 órakor kerül sor
a Nemesgörzsöny Község önkormányzat
földszinti hivatalos helyiségében
Szerződéskötés ideje: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.
13.

Egyéb feltételek:
Nemesgörzsöny Község Önkormányzata fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat során
ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon a pályázatot, akár
indoklás nélkül is, eredménytelennek minősítse.

Tatai László polgármester javasolja, hogy döntsön a testület az 1/6 hrsz-ú ingatlan eladása ügyében is.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
74/2015.(X.14.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a Nemesgörzsöny 1/6hrsz.-ú ingatlant
értékesíti nyílt, zárt borítékos eljárás keretében. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza az aljegyzőt a pályázati eljárás lebonyolításával, és felhatalmazza a polgármestert a
nyertes pályázóval a szerződés megkötésére.
Pályázati Felhívás
belterületi ingatlan értékesítésére
Nemesgörzsöny község Önkormányzata pályázatot hirdet a Nemesgörzsöny 1/6 hrsz-ú ingatlan
érékesítésére az alábbi feltételekkel:
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14. Az ingatlan pontos címe: Nemesgörzsöny, 1/6 hrsz ingatlan
15.
Az ingatlan területe: 1381 m2 , hirdetve helyben szokásos módon: hirdetőtáblán,
hangosbemondó útján
16. Az ingatlan megnevezése: kivett beépítetlen terület
17. Közmű-ellátottság: nincs, rákötési lehetőség adott, teljes közműhálózatra, kiv. csatorna.
18. Vételi ár minimuma : 250.000 Ft,
Kikötések:
-

A telekre az Önkormányzat 5 éves beépítési kötelezettséget
(lakóház) ír elő, és ennek biztosítására a telket elidegenítési
tilalommal
terheli
meg.
Ez
maximum
1
évvel
meghosszabbítható.
A beépítési kötelezettség a lakóház
használatba vételi engedélyének megszerzésével válik
teljesítetté.

-

Kiköti, hogy amennyiben a beépítési kötelezettséget a vevő nem
teljesíti, úgy az önkormányzat a telket az eredeti állapot
visszaállítása után eredeti vételáron visszavásárolja.

-

Az eredeti állapot visszaállítása a vevő feladata, amennyiben ez
irányú kötelezettséget a vevő nem teljesíti, az önkormányzat
jogosult a vevő költségén az eredeti állapot visszaállítását
elvégeztetni.

-

A pályázó(k)nak vállalni kell, hogy állandó lakosként,
életvitelszerűen lakóházként, elkészültétől legalább 5 évig
használja/ják a fenti ingatlant.
Amennyiben ezt megszegik, a vételár kétszeresét kötelesek
megfizetni az Önkormányzat felé.

19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
-

A pályázó nevét és címét

-

Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja

-

20.

Kifejezetten nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy az általa
megvásárolt ingatlant a pályázat 5. pontjában meghatározott határidőig fentiek
szerint lakóházzal beépíti.
Ajánlott vételárat
Köztartozás mentességről szóló három hónapnál nem régebbi igazolás (NAV,
önkormányzat)
Az ingatlan megtekintésének időpontja: folyamatosan lehetséges, telefonos egyeztetés
alapján

21. Benyújtás helye, határideje:
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Az iratokat lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen (nem postai úton)
benyújtani.
A pályázati ajánlatokat egy név nélküli zárt borítékban
2015. október 30 -án 10 óráig kell benyújtani
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat
8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.
A borítékra rá kell írni: 1/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése
A lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át.
határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít.
22.

Kiíró minden, a benyújtási

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontása
A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati
felhívásban megjelölt időpontban. A pályázatok felbontásán, a lebonyolító képviselőin kívül a
pályázók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően
(személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.
A pályázók a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A pályázatok felbontásán jelen
lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá.
A pályázatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét).
A pályázó a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.
A lebonyolító a pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázóknak erre
vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.

23.

Bontás ideje:
2015. november 2-án 11 órakor kerül sor
a Nemesgörzsöny Község Önkormányzat
földszinti hivatalos helyiségében

24.

Eredményhirdetés, szerződéskötés
Az ajánlattevő az ajánlatokat a megajánlott vételi ár alapján értékeli és állapítja meg az eljárás
nyertesét.
Azonos összeget megajánlók között az alábbi prioritási sorrendet
meg:
- nemesgörzsönyi igénylő,
- (több) gyermekes család,
- házaspár,
- élettársi kapcsolatban élők,
- egyedülállók.

határozza

A pályázat nyertesével Nemesgörzsöny Község Önkormányzata adás-vételi szerződést köt. A
nyertes pályázó visszalépése esetén az eladó jogosult a pályázati eljárás soron következő
helyezettjével adás-vételi szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára.
Eredményhirdetés ideje:
2015. november 13.-án 10 órakor kerül sor
a Nemesgörzsöny Község önkormányzat
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földszinti hivatalos helyiségében
Szerződéskötés ideje: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.
25.

Egyéb feltételek:
Nemesgörzsöny Község Önkormányzata fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat során
ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon a pályázatot, akár
indoklás nélkül is, eredménytelennek minősítse.

Felelős: polgármester
Határidő:azonnal
Novák Edit aljegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Győrffy Balázs levelet írt a Képviselőtestületnek. körbeadja a levelet átolvasásra.
Tatai László polgármester elmondja, hogy Győrffy Balázs is meg akarta venni a telkeket.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy azzal, hogy utána felajánlja az önkormányzatnak használatra.
Tatai László polgármester elmondja, hogy azért lettek a házhelyek, hogy oda épüljenek.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy három házhelynek készült, egy kultúrháznak.
Tatai László polgármester elmondja, hogy azt kell eldönteni, hogy a falu lakossága itt maradjon, vagy
hogy kaszáljuk a földet.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy nem érti a levelet, mert az előző választáson 5 Ft-os
telkeket ígért, most meg megváltozott a véleménye.
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy furcsa lesz, hogy lesz egy ház, aztán egy üres telek, aztán
megint egy ház.
2.)Vegyes ügyek
Előadó: polgármester
Buzás Sándor képviselő elmondja, hogy a kultúrház melletti úton a gázóra házát eltörte egy teherautó,
az út két széle leszakadt a terheléstől. Két virágágyást kellene oda rakni, hogy a forgalom megszűnjön.
Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy rossz nézni, ahogy ott jár az a sok autó.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy a gázóra rossz helyen van.
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy szerinte inkább meg kellene beszélni velük.
Hutter Tamás képviselő elmondja, hogy szerinte egyáltalán ne lehessen arra menni autóval.
Tatai László polgármester elmondja, hogy megvolt az idősek napja, a nemes nap is és a szeretlek nap
is. Voltak a járda építők is. Jó lenne műszaki ellenőrt alkalmazni. Pápára is ez a műszaki ellenőr jár,
9

Győrből. Pont találkoztak a kivitelezővel Nyitrai Zsolt a neve, és 120 e Ft+áfa összeget kér. Tavasszal
lenne megcsinálva a járda.
Haller István képviselő elmondja, hogy a múltkor arról volt szól, hogy minél előbb meg kell csinálni.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a műszaki ellenőr szerint célszerű megvárni a tavaszt.
Haller István képviselő elmondja, hogy akkor teljesen felesleges volt már most a kivitelezőt lecserélni.
Kár volt, hogy ennyire sürgette a Laci a döntést.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy nem ők kezdték el, hogy ilyenekkel dolgoztatnak.
Haller István képviselő elmondja, hogy vannak normális szakemberek Veszprém megyében.
Buzás Sándor polgármester elmondja, hogy ő szavaz ahogy szavaz, vannak fenntartásai neki is. Sok
vállalkozót megkerestek a Lacival, kéri, hogy a többiek is segítsenek.
Tatai László polgármester elmondja, hogy azért lett ez a cég választva, mert ő adta a legjobb
árajánlatot.
Novák Edit aljegyző megkérdezi, hogy mit mond a műszaki ellenőr, nem gyanúsan alacsony az ár?
Tatai László polgármester elmondja, hogy de, mondta, hogy olcsó, de ő utána nézett az interneten,
hogy bányájuk is van.
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy addig nem lehet egy fillért sem kifizetni nekik, ameddig a
műszaki ellenőr azt nem mondja, hogy jó.
Buzás Sándor alpolgármester elmondja, hogy annyit beszéltek meg, ha a fele kész és a műszaki ellenőr
leigazolta, akkor a felét ki lehet fizetni.
Tatai László polgármester elmondja, hogy úgyis csak 1 számlát nyújthat be.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy annyi részszámlát nyújthat be, amennyi a szerződésben van.
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy a kamarai számot kérte a műszaki ellenőr. Ha nincs neki,
akkor ne kössön szerződést vele az önkormányzat.
Novák Edit aljegyző felhívja a figyelmét a Képviselő-testületnek, hogy már hozott határozatot a
szerződés megkötéséről.
Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy mi a helyzet az Ady utcával.
Tatai László polgármester elmondja, hogy a Funtig ügyvéd úr nem vállalta, de beviszi az anyagot dr.
Somogyi Natáliához, vele megbeszélte, hogy átnézi az anyagot.
Ballér Zoltán képviselő megkérdezi, hogy mi lesz a pályázatossal.
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Tatai László polgármester elmondja, hogy mindkettővel bíróságra megy, van nyilatkozat a
kivitelezőtől is, hogy rossz a munka.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a nyilatkozat nem a kivitelezőtől van.
Tatai László polgármester elmondja, hogy alvállalkozója.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy nem ebben a munkában volt alvállalkozója, és nem nálunk,
semmi közünk nem volt hozzá. Egyébként sem nyilatkozhat a kivitelező nevében.
Haller István képviselő elmondja, hogy valamit tenni kellene, mert jön a tél, és le fogják tolni a
hótolóval az összes aszfaltot.
Tatai László polgármester elmondja, hogy több cégnek is megmutatta, nem folyhatott az emulzió,
azért melegítették pörzsölővel.
Decemberben külső homlokzat felújításra lehetne beadni pályázatot. Az iskolát, óvodát be lehetne
tenni. Gléderre is kellene agglomerációs társulást létrehozni. Több falunak kellene összeállni és
pályázni. 5-6 falu egy embert alkalmazhatna, és üzemóra alapján lehetne elszámolni.
Ballér Zoltán képviselő visszatérve az előzőekhez elmondja, ha alkalmas a cég, akkor április és július
között kellene megcsináltatni a beruházást.
Buzás Sándor alpolgármester kéri, hogy egyezzenek meg abban, hogy csak a műszaki átvétel után, a
műszaki ellenőr egyetértésével egy összegben fizetik ki a kivitelezőt.
Tatai László polgármester elmondja, hogy április 1-jén lenne a munkaterület átadás, a kivitelezés
végső határideje július 31 napja lesz.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van valakinek még hozzászólása?
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend nincs,
kérdés, bejelentés hiányában a 2015. október 14-i nyilvános ülést 18 óra 03 perckor berekeszti.

K.m.f.
Tatai László
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző

11

