JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 19.-én
08.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Határozat száma

Tárgya

69/2012.(III.19.)
70/2012.(III.19.)

Vállalkozási szerződés aláírásáról
Ravatalozó rossz hűtője miatti átmeneti segély fizetéséről
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
Bozó Lászlóné képviselő
Dr. Katona Miklósné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a jelenlévőket, a mai rendkívüli ülés témája a Bükkszék
Község Önkormányzata és a fürdőfejlesztés kivitelezője közötti vállalkozási szerződés. A
testület tagjai a szerződéstervezetet megkapták. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a 12. pont
utolsó mondatát törölni szükséges.
Dr. Katona Miklósné: A kivitelezéshez szükséges szakhatósági engedélyek megvannak?
Zagyva Ferencné: Igen megvannak. A kivitelezőnek a különböző munkafolyamatok
elvégzéséhez egyeztetnie szükséges különböző szakhatóságokkal.
Tarjányi Lászlóné: A jótállási időnél javítani szükséges a 24 év elírás, a helyes a 24 hónap.
Koska Pál alpolgármester megérkezett.
Zagyva Ferencné: Március 20-án írjuk alá a szerződést a kivitelezővel, március 21-én pedig
elvileg átadhatjuk a munkaterületet.
Dr. Katona Miklósné: Mi a különbség a jótállás és a szavatossági idő között?
Koska Pál: A szavatossági időt a törvény szabályozza. A jótállási időre szerintem elég a 24
hónap, mivel az esetleges hibák ennyi idő alatt láthatóvá vállnak.
Dr. Katona Miklósné: A 6. pontban feltűntetett személy kicsoda?
Zagyva Ferencné: Ő a kivitelező által megbízott felelős műszaki vezető.
Dr. Katona Miklósné: Bármikor megnézhetjük, hogyan halad az építkezés?
Zagyva Ferencné: Bármikor nem.
Dr. Katona Miklósné: Miért nem, a testület hozza a döntéseket, miénk a falu előtt a felelősség.
Koska Pál: Ez így igaz, de egy építkezésre nem lehet csak úgy beállítani, az ott lévő műszaki
vezető felelősséggel tartozik az emberek biztonságáért.
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Zagyva Ferencné: Előzetes egyeztetés után, szerintem semmi akadálya nem lesz, hogy
megnézzük, hogyan halad az építkezés. Ezen kívül bizonyos időszakonként beszámolót is
kérünk. Van még kérdés? Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot.
A határozati javaslat felolvasása után.
Zagyva Ferencné: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
69/2012.(III.19.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete a „Bükkszéki SALVUS Gyógyfürdő és
Strandfejlesztés” című ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0007 azonosítószámú beruházás kivitelezési
munkálataira kiírt közbeszerzési eljárás alapján a ZÁÉV Építőipari Zrt.-t hirdeti ki az eljárás
győztesének.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a ZÁÉV Építőipari Zrt.-vel a nettó
1.000.000.000 Ft értékű vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Katona Miklósné: A december 21-i testületi ülésen felolvastam egy levelet, kérem, hogy
hozzunk határozatot arra vonatkozóan, hogy kifizetjük a szállítási költséget azoknak a
személyeknek, akik hozzátartozóikat az elromlott halottas hűtő miatt kénytelenek voltak
máshová szállíttatni.
Zagyva Ferencné: Kértem tőled már többször azt a levelet, amit felolvastál, kérlek most is,
hogy add ide.
Bozó Lászlóné: A levél felolvasásakor nem hangzottak el azoknak a nevei, akik aláírták a
levelet. Kinek fizessünk?
Dr. Katona Miklósné: Nézzük meg, hogy kik haltak meg és kaptak temetési segélyt azóta,
hogy a hűtő elromlott. Hozzunk határozatot.
Zagyva Ferencné: Hozunk határozatot, de a levél a képviselő testületnek szól, azt a hivatalba
iktatni szükséges, a kifizetések így történhetnek meg. Nem értem, miért okoz gondot, hogy
egy testületnek szóló levelet megkapjunk?
Dr. Katona Miklósné: Jó, ha ez szükséges a kifizetéshez, akkor hozom a levelet. Engem
megkértek, hogy a levelet olvassam fel, én ennek eleget tettem. Nem értem miért probléma a
kifizetés?
Zagyva Ferencné: Nem probléma, abban a testület minden tagja egyetértett, hogy kifizetjük,
de a levelet a képviselőtestület tagjainak címezték, ennek alapján történik a kifizetés.
Tarjányi Lászlóné: Javaslom, hogy átmeneti segély formájában kapják meg a szállítás
költségét, mivel egyéb esetben - mint minden bevétel – adófizetési kötelezettség keletkezik,
de legalábbis adóbevallásra lesz kötelezett. Az érintetteket telefonon megkeressük, és aki
igényt tart a szállítási költség megtérítésére, számla ellenében megállapításra kerül.
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Zagyva Ferencné: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
70/2012.(III.19.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete azon hozzátartozók részére, akiknek a
ravatalozó hűtő hiánya miatt többletköltsége keletkezett, átmeneti segély formájában
segítséget nyújt.
Felhívja a képviselőtestület a körjegyzőt, hogy az érintett hozzátartozókat keresse meg és a
költségek ismeretében tegyen javaslatot az átmeneti segélyre.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: körjegyző

Több hozzászólás nem hangozz el, a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

Zagyva Ferencné
polgármester
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