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Készült: szada Község Önkormrínyzat PolgfumesteÍi Hivatal tanácsteÍmében 2015.
december 08-án 16.00 órakor megtaftott rendkívÍili Kepviselő-testiileti űlésről.

Jelen vannak: oroszi Sándor polgrírmester, P€trak Árpád alpolgármester, Vrabély Balrázs
alpolgármester, Török László, oroszi Sríndor, Verébné Nyetges-Kovács
Rozríia' Pintér Lajos kepviselők

Cziglan Évajkv. vezető

Meehívottként ielen vannak: BitÍcz| Jőzsef

1, Napirendi pont
Hat|fuozati javaslat a Szada, Vasút köz 3. szám alatt lévő önkormán}zati épiilet
tetőszerkezetének felújításfu a vonatkozó pótÍnunkrík költségeire.
Előterj esáő; oroszi sándol polgármest€r

2. Napirendi pont
Hatiírozati javaslat a szada, Rákóczi u. 1/a' szám a1att lévő h|áZioÍvosi rendelők
fe1újítását követő kiegészítő muntríatainak költségeile.
Előteriesztő: oroszi sándor polglímestel

3. Napirendi podt
Hatfuozati javaslat a szada, Paíoráma út - szurdok út építése kapcsán.
Előterjesáő: oroszi sándoÍ polgármesteÍ

4. Napirendi pont
Határozati javaslat a műfiives pálya védőtakaró, kor1át és kerítés költségeile.
!!{191p52!fu oroszi Sándolpolgármester

5, Napirendi pont
Hatiírozati javaslat az áItalános iskola tomaterem hőszigetelés és csatoma pótlásiíra
(pályrázati felújításban nenr szerepelt).
Előteriesáő: oÍosi Sándor polgfumestel

6. Napirendi pont
Határozati javaslat méhnyak szúÍéshez történő eszköztjk biztosításáról.
Előteriesáő: oroszi sándor polgármester

orosi sándoÍ polg|írmestel köszönti a megielerrt kepviselőket és vendégeket. Meg|í1apítja,
hogy a Képviselő-testűlet határozatképes, az iilést megnltja'

A Képüselő-testület 7 fi igen szavazattal _ ellgnszdyazat és taÍtózkodás nélkiil - a napirendi
poÍtokat elfogadja.
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1. Napirendi pont
Határozati javaslat a Szada, vasút köz 3. szrlm alatt lévő önkormányzati épület
tetőszeÍkezetének felújítására vonatkozó pótÍnun]dk kiiltségeiTe.
ElőteÍjesztő: oroszi Sándor polgárnester

Oroszi Sándor: Kérem Drozdik Béla múszaki iroda vezetőjét, hogy a napiÍgnd kapcsán
tájékoztassa a Kfuviselő-testiiletet.

szada Vasút u. 3 'sz' alatti Szada Szőlészeti és Bolászati Egyesület
áital használt önkormán}zati epület tető felujítása során a cserepfedés
és lécezés bontasa után a megbontott és látható tetősz€Ikezet állapota
Íí'|att a 144120)'5 szrímú testiileti határozatban me8jelölt 440'000.Ft
muntadíj költségen felii1 kiegészítő munlákat ke11ett elvégeztetni.
Az elrohadt meggyengiilt 700 tn tetőlécezés, szarufák cseréje,
valamint szelemen kiváltások elvégzése. Leborult kémény helyett új
építése' Tető eresz dobozolások készítése lambériából. Használt
cserépből fedés készítése, lrupozás'

A munták lÉ,rtalÍnzzéLk a teljes tető cserepezés é5 tető lécezés
leszedését, újra rakását, 6 db szarufa cseréjét, a többi megelősítését,
kémenynél szelemen és szarufa kiváltást, eresz deszkázás és

dobozolás elbontás utáni újra készítését, bádogozásokat, leborult
kéméíy helyett padlástól új epítése (schiedel)
A felmerült és előIe nem 1átható munjék miatt a kivitelező megújított
költségvetési , elszámo1ási aján1ata 590.552.Ft +AFA: bluttó
750.000'- Ft munkadíjat ta1ta]ÍnM'

Kérern az elhangzottak megvitatását' és a Kepviselő-testület döntését'

Drozdik Béla:

Oroszi Sándor:

A Kepviselő-testiilet 'I fő i}eÍ szavazattal _ e119nszavMat és taltózkodás nélkiil a
következő határozatot hozza:

1641201' 5. (12'08') számú Képviseló-testiileti hatáIozat:

Szada Nagyközség Önkormrányzat Képviselőtestiilete a 21 1 1

Szada, vasút köz 3' szám (bÍsz'|. 6)'9/7) alatt lévő
önkormán}zati epiilet tető felújításáÉ további bruttó 310'000,-
Ft (azaz hárcmszáztízezet Íoint) összeget biztosít az
ÓntoÍmán}zat 2016. évi kerete terhéÍe.

Felelős: oroszi Sándorpolgánnestel
Határidőj azonnal
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2. Napirendi pont
HatáÍozati javaslat a Szada, Rákóczi u. 1/a. szám alatt lévő háziorvosi Íendelők
felújítását kóvető kiegészítő munkálatainak költségeire.
Előterjesztő: oroszi Sándor polgármestet

Oroszi Sándor:

Drozdik Béla:

Felkérem Drozdik Bélát, hogy a napirend kapcsán tájékoztassa a
Kspviselő-testiiletet'

Szada Rákóczi utcai oNosi rendelő epiiletének felújítása solán az
efedeti építőmesteÍi burkoló-festő munkák során kiegészítési
igények merültek fel, és a RUSI Kft. kivitelező által előle nem
látható és mindentéppen elvégzendő munták meÍiiltek fel'
Az utcai és oldalsó látható homlokzatok festése, padlásfiidém
höszigetelése. üj körzeri Íendelöben 1 Ács doktor1 fektetönel
elválasztó fal és teakonyha kialakítás, jáÍólapozások, aljzatok
képzése' elvégzése, vakolat felújítások, leszakadt részek pótlása,
előtetők kalakítása, rnrázolások, stb. többlet munkát igényeltek.
Bútorok mázolására is szükséges volt.

EÍe készített RUSI Kft. mindeít felmérő és igazolható elszrimolást,
utólagos ajánlattal.
Az eredeti RUSI KfL ajánlata a 69/2015 és 747/2075 széntl
határozatban bruttó 2'595.485. Ft és bruttó 135'407'- Ft
mindösszesen: bruttó 2.730'892.-Ft-t tartalmaz.
Ezzel szemben a fentiekben leírtak alapján készített
költségkimunkálás szerint bruttó 4.448'863.-Ft + 261.861._Ft
mindösszes€n bluttó: 4. 710.724'_ Ft összeget taÍtalmaz'
A kiilönbözet: 4''710.']24.Fr 2.73o.892'-Ft = 1.979'832.- Ft bnrttó
összeg.

Kérem az elhangzottak megvitatását, és a Képüse1ő-t€stiilet döntését.oroszi sándor:

A Kepüselő-testiil€t '7 ft igef' szavazaÍtal ellenszavazat és tartózkodás nélktil a
köy etkező haÍfu o zaÍot ho zza:

165/2015. (12.08.) számú Képviselő-testiileti hatáIozat:

Szada Nagyközség Önkormán1zat Képviselő_testiilete a 21 1 l
Szada' Rákóczí u. 1. (hrsz.: 55219') szifi a1att lévő új
hl2ioÍvosi rendelő felújítrísrínak pótmunkálataila további
bÍuttó r .9'19 .832.-Ft (.azaz egymilió-
kilencsz|ihetvenkilencezer-nyolcsziízhatÍninckettő forint)
összeget biztosít az ÓDkormányzat 2016. évi költségvetése
teÍh&e'

Felelős: oroszi Sándorpolgármester
Határidő: azonnal
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3. Napirendi pont
Hatlirozatí javaslat a szada, Panoláma út _ szurdok út epítése kapcsán.
Elól€li9salo oÍoszi sándor polgrírmester

Oroszi Sándor:

vrabély Balázs:

oroszi sándori

Bárczi Józsefi

Török László:

Bárczi József:

Tiirök László:

A Panoliáma szuÍdok útnlil a jelen1egi állást figyelernbe véve
3.345 '000,'Ft jött be' mult élTől 593.000,-Ft maradt. Eá megduplázva a
két összeg 7.876.oo0,-Ft-Ia jön ki' Ebben 27 7o ÁFA taÍtalom vaí,

Mi €z a 6.200.000,-Ft? Eá gyűjtötték össze a lakosok?

3.345.000,-Ft, 593'440'-Ft tavalyól, ez 3.938.440'-Ft' Ezt keII az
önkoÍmányzatnak megduplázni.

A Iendelet 7. $ (3) bekezdése alapján 30 7o-ró1van szó.

Lgy szól. hog1 keresebb nem lehet. A,, Ön]<ormán)zat 2015. éü
költségyetésébe nem szeIepelt ez az ősszeg. Lehetne to1ni következő
él,re. szakmai szempontból nem csiniíunk meg egy teljes utat. A
Panoliíma utca végéIe em keÍü1 út.

Ha a Íendelet szerint csinálunk mindent, egy utat úgy tudok
megcsinálni' ha rendelkezésÍe áI1 az az ősszeg' amilől a testület a
költségvetési Iendeletében hatáÍozott.

Nagyon sok elteÍést tapaszta1tan mrár az eddigiekhez képest, meÍt
évszámokban és utcákban is nagyon sok helyen eltért az öÍ]toÍmányzat.
Azért próbálok 1obbizni, mert 3 szakaszában fizettek a fent lakók és
még a saját h|ízuk előtt nem lesz aszfalt. Úgy gondolom, hogy nincs a
faluban még egy hely, ahol ne a sajátjáért Íizet, de hogy háromszor fizet
és még mindig nem a sajátjáért.

Vannak példák, én szerné1y szérint a saját utamra, ahol nincs mé8
aszfalt' már 800-900 e Ft-ot költöttem.
Abból induljunk ki' hogy mennl pénziink varr' Az lerrne a legjobb, ha
senkinek nem kellene hozzájáru1rri, és nagyon méltányoljuk, hogy
lalaki hozzá1inÍ.

A rendelethez képest sok minden másképp van. Borkő utca 2018' é\,Te

van előrejelezve.

Az eÍn a Borkő, hanem a Szabadság u.

Bárczi József:

Drozdik Béla:

oroszi Sándor (Szódás)l Méltányolni kellene, hogy a Csapás út építéséhez nagy mértékben
hozzájáÍultak, tényleg többször fizettek azéÍt is, ami nem az ő utcájuk'
Az oda vezető út&t is fizettek.

veróbnó Kovács Rozália: Az utca e1ején lakó lakosokat nem lehet megszólítani?



Bárczi .Iózsef:

Pintér Laios:

Petrák Aroád:

Bárczi Józseft

oÍoszi sándor:

Töriik László:

Bárczi .Iózsef:
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Idő kőzben sikeÍült megszólítani, 87%_osnak gondolom a hozzájárulást.
Van, aki 10.000,-Ft-tal, van aki 180.000,-Ft-tal.

Fordítva töItént a dolog. Meg kellett volna tervezni, hogy memfbe
kerül az út, és azt követőeí kezdeni gyújteni'

tJgy erzem, hogy onök számon kérik most tőliiít. vannak
pótmunkáink, péÍ\zÍigyi hatáÍunk' amit a legnagyobb jóindulattal sem
tudunk hi11épni. Azat mondom, melt nagyon örültiint' hogy
összeszedték a pénzI, de bele kell fernünk a költségvetésbe' Még
mindig jömek kjadások. amire nem számirottunl. Ha Önök 80 oo-ot

gyÚteÍek össze, és 20 %_ot kell hozzá tennünk, de nincs, akkor azt sem
tudjú hozzátenni. Nern tudjuk még a jövő évi költségvetés számait'
Legyenek kicsit tiirelemmel, de ne ezen lovagoljunk, hogy hány %.

Nincs ilyen, hogy fele_fele, ez rosszu1 került bele a köztudatba. Nekiink
sikerült 31 %-ot gyűjteniink' De ki lesz az az llca' ak1 61 oÁ-ot fol
összegyÍijteni. Előttem már hétvégén aszfalt utca lesz. Arnyi helyen
boÍu1t már ez az Íltépítég terv, a jóvő évi terv kezdődjön úgy, hogy
Erdő u. Aá gondolom, hogy megerdemlik ezekazntcék
vafflak olyan utak, amik nem értern, hogy hogy kefiiltek elént.

Két dolgot kerek a testii1ettől, azt hogy az útendeletet át kell vizsgálni,
mefi ellentmondásos' Az Erdő u. is csak akkor kedlhet előre, ha az
utcájfua befizetné a tészét' Ezt a Íendelet€t át kell üzsgálnunt és úgy
kell megváltoztahi, amit tudunk vállalni. Akkor bele kell azt is tenni,
hogy az útrendeletet minden évben a kö1tségvetés tekintetében
felülvízsgáljuk, és kijelentjiik' hogy ennyi, és amennfben ezt
meghaladja' nem tudjuk vállalni'

Iden 100 millió Ft-unk esett ki. Ha ezek a bevételek realizáódtak volna,
IleÍn lel]ne semmi anyagi jellegú problernánk. Közbejött a Rákóczi út,
Szabadság út, egyéb plusz kö1tségek. Mi is mindent elkövetiinli hogy
epüljön az út' PéldaéÍtékú a töIekvésük'

Azt k&em a képüselőktől, ho8y a lendeletben lévő listán tegyenek
bennünket előre, aá gondolom, hogy megé|deÍneljük. A
végelszámolásról k&ek egy értesítést.

A kivitelezővel áprilisban fogunk elszámolrri.

Tavasszal lehet ismét napírendre túzní a kérdést.

Török Lászlól

oroszi sándori



A Képviselő-testiilet 7 fő
hattÍozatot hozza|
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4, Napirendi pont
Hat|íÍozati javaslat a múfiives páya vedőtakaró, korlát és kerítés költségeire.

E!Ó!9!psz!t! oroszi SándoÍ polgáÍmester
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igen szavazattal ellenszavazat és taÍtózkodás nélkii1 a következő

1 66/2015. (12'08.) számú Képviselő-testiileti hatfuozat:

Szada Nagyközség Önkormán}zat Képviselő-testiilete felkéri a
Polgármestet, hogy a PaíoÍáÍna _ szurdok u' útjaütásáÍa
vonatkozóan az érintett lakók kepviselőivel további
egyeztetéseket fol}tasson.

A Kepüselő-teslriletú a 2076. március hónapban taltandó
iilésen tájékoztassa.

Felelős: orosziSríndorpolglírmester
Határidő: 2016' mfucius

Az ML\Z és az Önkormányzat közös kivitelezésében elkésziilt a
múflives pálya, ameiynek míiszaki átadása m€gtöItént' A múflives pálya
kiimyezetének megközelítése és biztonságos használata előírja az
önkom|ín}zat számára hogy 1opcsőt, kollátot, védő kelítést, takaró
kedtést, valamint esőüz elvezető elemet telepítsen a páiya körül. A
fe1sorolt és szükséges elemek elkészítése a legövidebb időn belül meg
kell, hogy tötenjen. EÍmek pénzügyi Íedgzetét a 2016' önkomán}zati
költségYetés terhéÍe javaslom biztosítani. A felsoÍolt ÍÍ|tlté)Ígyak az
MLSZ által megíelent míiszaki átadó jeg}zőköny/ébe szetopeltetve
vannak.

A Kepviselő-testiilet 7 fő igen szavazattal - ellenszavazat és taltózkodás nélkiil - a következő
hatáfozatot hozza:

1671201 5' (12.08') szímú Képúselő-testiileti határozat:

Szada Nagyközség Önkormán}zat Képviselő-testiilete a szadai
székely Beltalan Általános Iskola udvarrán elkészÍilt műfiives
príya biztonságos használatríhoz sziitséges egyéb műtrirgyakat,
berendezésekq a bekert áÍajánlalok atapjriLrr az ÖnJ<ormányzat
2016' évi költségvetés kerete teÍhéÍe biáosítja'

Felelős: oloszi SándorpolgiirmesteÍ
HatáÍidő: folyamatos
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5. Napirendi pont
Határozati javaslat az általános iskola tomatelem hőszigetelés és csatoma pótlásiáÍa

fu ályrizati felújításban nem szercpelt)'
Előtajesztő: oroszi Sándor polgámesteÍ

oroszi Sándor:

Drozdik Béla:

KsreÍn Dlozdik Bélát' hogy a napirend kapcsán tájékoztassa a
Kepviselő-testiiletet'

Az általrános iskola épiilete és kómyéke kaÍbantartásiíhoz-javításá.hoz és
felújítágíhoz szükséges és elvégzendő munkáklroz 

'( 
me1yek az épü1et

lábazattnak javítását, eresz és lefolyó csatomáinak cseréjét-javítását,
ftidém karbantaÍtást taÍtalmaz) készült előzetes költségbecslés alapján
1.253.98o.-Ft+Afa 338'574'-Ft mindösszesen bruttó l.592.554.-Ft
költségkeret szükséges. Koem a tisztelt Képviselő{estiiletet
hozzájitulását a sziikséges munkák elvégeáetéséhez.

A Képviselő-testii1et 7 fo igen szavazattal _ ellenszavazat és taltózkodrís nélkiil ' a következő
hatátozaÍot hozza:

168/201 5' (12.08.) számú Kepviselő-testijleti hatáIozat:

Szada Nagyközség Önkományzat kepviselö-testiilete a Szadai
székely Bertalan altalános iskola gpület és kömyezete
kaÍbaítaÍtására, felujítására' ]ayítás.Ía az onkormán1zat
2016. évi kerete telhéIe 1.253.980.-Ft+Áfa 338.574'-Ft
mindösszesen bÍuttó 1.592.554.-Ft összegetbiztosít.
A Kepviselő-testiilet felhatalmazza a po1g.{rmestelt a
kiválasáási eljárás lefolfatására, és a legkedvezőbb
rárajrínlatot adó cégge1 töItenő kivitelezési szerződés alá{rásáLr4
amennyiben az ajáÍlat íem haladja meg a Képvis€lő{estület
fltal meghatiíÍozott k€retösszeget'

Felelős: oroszi SándoIpolgáÍmester
Határidő: folyanatos

6. Napirendi pont
HatáIozati javaslat méhnyak szúréshez törtéíő eszközök biáosításáról'
Előteriesáő: oroszi Sándor po1gáÍmester

oroszi sándor: Hódi Edit védőnő rendelkezik a méhnvak szÍíréshez szükséses
képesítéssel. A tevékenység végzéséhez az ÁNtsz megadta" a
működésí engedélf'
Az oEP ÍinanszíIozáshoz a Képviselő-testiilet határozata sziikséges
arról, hogy a tevékenység fo1Íatásához az eszközök rendelkezésre
állnak, valaÍniít a Hódi Edit szakrrai képzettsége igazolt'
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A Kepviselő-testiilet 7 fő iger' szayazdltal ellenszavazat és taÍtózkodlís nélkiil - a
köy etkező hatál ozatot hozza|

l69120l5. (l2.08.) számú Kepviselő-testiileti hatfuozat:

Szada Nagyközség Önkormányzat Kepviselő_testiilete Hódi
Edit védőnő mébnyak szűrés tevékeíység végzéséhez
biztosítja a vedőnői szolgr{lat hellségét' valaniít a sziikséges
eszközöket'

Fele1ős: oloszi Sándor
HatáÍidő: á7onna]

oroszi Sándor polgármester az iilést 17.50 órakor berekesái'

Kmf.

polgáTmester


