
JEGYZÓKoNYv
Készült Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének

2013.09.03. napján tartott nyílt testületi üléséről

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal Szemely

Jelen vannak: Fenyvesi Árpád polgármester
Törökné Gáll Éva képviselő
Szőke Csaba képviselő

Szauer Tímea jegyző

Fenwesi Árnád polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes mivel a képviselő-testület 5 tagjából 3 képviselő megjelent.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselo-testület a meghívóhoz képest módosított és
egyhangúlag az alábbiak szerint határozott meg.

NAPIREND

1.) Falumegújítás pá|yáuat menedzsmentje
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

2.) Bontó bizottság létrehozása
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

3.) Kisház pá|yáuat
Ea: Fenyvesi Arpád polgármester

4.) Poroltó karbantartása
Ea: Fenyvesi Árpád polgármester

5.) Egyebek
a.) Játszőtér nyitva tartása
b.) Komlóska község megkeresése



I. Napirendi pont
Fenwesi Árpád polgármester: t ájékoztatta a testületet, hogy korábban már sző volt Wirthné
Mőricz Zsuzsanna ajánlatáről a Falumegújitás pályázat menedzselésével kapcsolatban. Javasolta az
ajánlat elfogadását, hogy megkezdődhessen az árajánlatok bekérés e. Az ajánlat 400.000,- Ft + Áre.

A képviselo-testület tárgyalt és (3 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alÍhbihatározatothozta:

109/20r3. flX.03.)
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Wirthné Móricz Zsuzsanna
qánlatát 400.000'- Ft + ÁFA összegben elfogadja és megbízza a Falumegújítás pályázat teljes körű
menedzselésére. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláirására és az árajánlatok
bekérésére a p ály ázattal kapcsol atban.

Határidő: értelemszerű
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

II. Napirendi pont

Fenwesi Árpád polgármestór: iavasolta bontó bizottság létrehozását a Falumegújitás pályluattal
kapcsolatban, aki abeérkező árajánlatokat elbírálja és javaslatra terjeszti elő a képviselő-testület elé.
A bizottság tagjainak javasolja: Wirthné Móricz Zsuzsannát, Szauer Timeát és Sági Yaléiát.
A képviselő-testület tárgya|t és (3 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alÍbbihatározatothozta:

110/2013. (rX.03.)
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Falumegújítás pályázattal
kapcsolatban bbntó bizottságot hoz létre' melynek tagjainak megválasztja Wirthné Mőt'rcz
Zsuzsannát, Szauer Timeát és Sági Valériát.

Határidő: értelemszerű
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

III. Napirendi pont
Fenwesi Arpád polgármester: tájékoztatta a testületet' hogy a ,,Kisház'' Múzeum Fa|uház
építésével kapcsolatban két dologgal kapcsolatban kell dönteni. Végre kialakultak azok a
sarokszámok, amivel az egyesületi pénzt teljesen el lehet külciníteni az önkormányzati pénztól
három tétel lesz, az egyik az épitési téte|, a másik a villanyszerelés' amit az előző testületi ülésen
fogadott el a testület, illetve a gáz- és vizvezeték szerelés. A negyedik rész pedig azok a tételek,
amik nem tartoznak szorosan bele a pályánatba (pl. keletkező törme|ék-szemét elszállítása, egyéb
kamat és ügyviteli költségek.)

A.) Az építési munkálatokkal kapcsolatban bruttó 2 milliő forint lett a vége az ajánlatnak.
Mezei József vállalkozó részletesen levezette az eddig elvégzett munkákat és annak díjait.
Ennek értelmében az az ősszeg' ami az önkormányzatot érinti nettó 623.104,- Ft. Ebből az
önkormányzat már kifizetett 200.000,- Ft-ot. Javasolta a fennmaradó összeg kifizetését és
kérte a te stü l et j ó v áhagy ását ezzel kap cso l atb an.

A képviselő-testület tárgya|t és (3 igen 0 nem szavazati aránnyal) azalábbihatározatothozta:



111/2013. 0X.03.)
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mezei József részére a Múzeum
Fahlház építkezéssel kapcsolatos első résszámlája ellenében 423.IO4,- Ft + ÁFA összeget kiftzet,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a Kisház építési munkálatainak elvégzésével kapcsolatos
vállalkozói szerződés megkötésére, melynek összege bruttó 2.000.000,- Ft.

Határidő: értelemszerű
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

B.) A másik tétel, melyre megérkezett az étrajánlat avíz-csatorna, gázszetelési munkák. Erre a
Kertész Bt bruttó 5l 1.070,_ Ft összegű ajánlatot tett. A polgármester ismertette az áraján|at
részleteit és kérte a testület jováhagyását.

A képviselő-testület tárgyalt és (3 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alábbihatározatothozta:

11212013. 0X.03.)
Szemelyi ÖnkormányzatKépviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kertész Bt árqánlatátt aFaluház
átalakításával összefiiggő víz-csatorna és géuszerelési munkákra adott bruttó 511.070.,- Ft
összegben elfogadja, felhatalmazza apolgármestert avállalkozási szerződés aláírására.

Határidő:
Felelős:

értelemszení
Fenyvesi Arpád polgármester

IV. Napirendi pont
Fenwesi Arpád polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy szükséges a túzo|tő készülékek
karbantartására megállapodást kötni, javasolta a Vörös és Társa Kft-t, akinek képviselője korábban
is elvégezte ezeket a munkálatokat alvállalkozóként.

A képviselő-testület tárgya|t és (3 igen 0 nem szavazati aránnyal) az aláhbihatározatothozta:

113/2013. (rX.03.)
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vörös és Társa Kft-vel
megállapodást köt a túzoltő készülékek karbantartására. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláirásÍna.

Határidő: értelemszerű
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester



V. Napirendi pont

A,) Játszótér nyína furtdsa
Fenyvesi Arpád polgármester: javasolta a játszőtér nyitva tartásának módosítását az alábbi
módon: március 1. _ augusztus 31:8.00 - 20.00; szeptember l.-október 31.:8.00 _ 18.00;
november 1. - február 28. (szökőév esetén: 29.): 8.00 _ 16.00. Kérte a testület jóváhagyását.

További kérdés' hozzászőláS nem hangzott el, a képviselő-testület (3 igen 0 nem szavazati
aránnyal ) megalkotta a :

Szemely Község onkormányzat Képviselő-testületének
812013. (IX.03.) számú rendeletét

A közterületek használatáról szóló
4l20t0. (IX.17.) sz. rendeltének módosításáról

B.) Komlóska község megkeresése
SzauerTímea iegyző: ismertette Komlóska Község onkormányzatának megkeresését aZ

előterjesztésnek megfelelően' majd kérte a testület döntését erre vonatkozőan.

A képviselő-testület tárgyalt és (3 igen 0 nem szavazati aránnyal) azalábbihatározatothozta:

11412013. (IX.03.)
Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Komlóska Község
onkorm án yzatának kérelmét elutasíd a.

Határidő: értelemszerű
Felelős: FenyvesiÁrpádpolgármester

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban további hozzászőlás' észrevétel nem hangzott el a
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.
Fenyvesi Árpád Szauer Tímea
polgármester jegyzó


