JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 2.-án,
14,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli
ülésen.

Határozat száma

Tárgya

Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
Bozó Lászlóné képviselő
Dr. Katona Miklósné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző
Vígh Lászlóné aljegyző
Távolmaradását bejelentette: Kovács Dániel képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné

Meghívott vendég: Kiss Szabolcs műszaki ellenőr
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egyt képviselő nincs jelen,
távolmaradását jelezte, de a testület így is határozatképes.
I. napirendi pont: ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-007 számú
Strandfejlesztéshez kapcsolódó pótmunkák megtárgyalása.

Bükkszéki

Gógyfürdő

és

Zagyva Ferencné: A strand projekt befejeződött, az 1 milliárd forintos beruházási költség felett
voltak olyan költségek amik, nem várt eseményekből adódtak, de a strand működéséhez azonnal
meg kellett oldani. Megkérem Kiss Szabolcs műszaki ellenőrt, hogy tájékoztassa a
képviselőtestületet erről.
Kiss Szabolcs: A közbeszerzési eljárás keretében több fordulós tárgyalás után a ZÁÉV Zrt.
megnyerte a kivitelezési munkákat. A beruházás nettó 1 milliárd forint volt tartalék keret nélkül. A
kivitelezés megkezdődött, voltak olyan részek a beruházásban, amik csak szerkezetkészre kellett
volna elkészíteni. Ezek között voltak olyanon, mint például az irodák kiépítése – ezt a gyógyászati
részen helyezkedik el és azzal együtt kellett volna befejezni -, ami feltétele volt a strand
működésének. Ezek mellett a beruházás során előjöttek olyan műszaki problémák, ami földben
lévő csőrendszerben találhatók voltak, tehát nem várt dolgok. A régi csúszda még sem lett
szétszedve, de ennek minősítés kellett. A konyha kiépítése is a II. ütemre volt tervezve, de a
gázigényét a beruház ideje alatt készítették el. A régi kabinsor mögötti partfal elhordása a Bank
műszaki ellenőrének kérésére lett megcsinálva. A térkövet a büfésor előtt meg kellett szélesíteni,
mert így nem fértek volna el az asztalok. A kerek medencét teljesen újjá építették, aminek csak a
felújítása volt a tervben. Ilyen és ehhez hasonló munkák több is elvégzésre került a kivitelező által.
Ezek a munkák indokoltak voltak, tehát meg kellett csinálni azonnal, hogy a kivitelezés haladjon és
át tudják adni a létesítmény határidőre. A végszámla még nincs kifizetve, mert ehhez az önerőt kell
először teljesíteni. A ZÁÉV Zrt .azt kéri az önkormányzattól, hogy a közben felmerült problémák
megszűntetéséből adódó plusz terhek finanszírozása érdekében folyatassanak tárgyalásokat.
Bozó Lászlóné megérkezett.
Dr. Katona Miklósné: A közbeszerzési eljárás során olyan ígéretet kaptunk, hogy
alvállalkozókat a kivitelező ki fogja fizetni.
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Kiss Szabolcs: A szerződött összegig ki is vannak fizetve.

Dr. Katona Miklósné:A műszaki ellenőrtől kimutatást kérek az elvégzett munkákról, a
Polgármester Asszonytól pedig tájékoztatást a további tárgyalásokról.
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Kiss Szabolcs: Dr. Kónya Tamást és dr. Simon Ferenc jogi véleményét szerintem ki kell kérni.
Zagyva Ferencné polgármester
Összefoglalja az elhangzottakat a következők szerint: tárgyalni kell a kivitelezővel, véleményt kell
kérni a közbeszerzési tanácsadótól és dr. Simon Ferenc ügyvédtől aztán visszatérünk rá.
II. napirendi pont: Egyebek
Befogadó nyilatkozat
Zagyva Ferencné: A SALVUS Kft. olyan befogadó nyilatkozatot kér az Önkormányzattól, mely
szerint a a vízforgatóval felszerelt, Salvus vizes fürdőmedence üzemeltetésével keletkező, tisztítást
nem igénylő, további hasznosításra alkalmatlan vizet a Bükkszéki patakba torkolló és
kezelésünkben lévő bükkszéki csapadékvíz árokba vezethessék. Szerintem ennek nincs semmi
akadálya.
A képviselő-testület a nyilatkozat aláírásával egyetért.
Rendőr lakás garázsának bérleti díja
Bozó Lászlóné: Kovács Tamás a rendőr lakás bérlője azzal keresett meg, hogy a költségvetésben
elfogadott garázs bérleti díját engedjük el. Indokai voltak, hogy ez a díj, ami havi 2.000.-Ft + ÁFA
és csak márciustól kezdődően kellene fizetni májusig, mert ők akkor kiköltöznek, nem nagy anyagi
veszteséget jelentene az Önkormányzatnak. A másik indoka, hogy a tetőt ugyan az Önkormányzat
kijavította, ott már nem folyik be a víz, de oldalról igen, tehát nem is tudja használni.
A képviselő testület egyetért azzal, hogy ne fizessen a garázsra bérleti díjat.

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

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző
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