Képviselőtestület
Aszaló

Szám: 1-7/2014.

Jegyzőkönyv

Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. július 2 napján 16
órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.
Jelen vannak: Árvai Károly polgármester, Tamás Bertalan alpolgármester,
Homonnay Gábor, Dr. Mészáros István, Surányi Gábor Oscsenda Szabolcs
képviselőtestületi tagok.
Meghívottak közül jelen vannak:
Saminé Matlák Magdolna jegyző
Tóth Eszter közbeszerzést lebonyolító szervezet képviselője
Távolmaradt: Bodnár Csaba, testületi tag
Árvai Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a
megválasztott 7 képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Előterjeszti napirendi javaslatát.
Képviselőtestület napirendet a javaslatnak megfelelően fogadja el.
Napirend

1.) Belterületi utak és járdák építési munkáinak kivitelezésére közbeszerzési
eljárása.
2.) Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodás módosításának
elfogadása.
3.) Őszi Alkony Idősek klubja teremhasználati ügye.
4.) Testvértelepülésekkel kapcsolatos program egyeztetése
5.) Sportegyesület támogatási kérelme
6.) Abaúj Leader Egyesületből való kilépés

Árvai Károly polgármester az 1. napirendi pont kertében elmondja, hogy az
Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatására a Belügyminisztériumtól 20 millió Ft támogatásban részesült az
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Önkormányzat. A pénzeszköz belterületi utak és járdák felújítására kerül
felhasználásra, mely közbeszerzés köteles.
Felkéri a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet képviselőjét ismertesse a
felújítás építési munkáinak kivitelezésére a közbeszerzési eljárást.
Tóth Eszter közbeszerzést lebonyolító elmondja, hogy az ajánlattételi határidőig 2
db érvényes árajánlat érkezett.
Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. A BÓDVA-Út Kft nettó 15.754.960 Ft-os
ajánlatot, CEVEX Építőmérnöki Kft 17.654.61376 Ft-os ajánlatot tett.
Elmondja, hogy a legalacsonyabb ajánlati összeg nettó 6.929 Ft-al magasabb, mint
a támogatási összeg, ezt az összeget önerőként kellene az önkormányzatnak
vállalni.
Bírálóbizottság az ajánlatokat megvizsgálta és azt javasolja a képviselőtestületnek,
hogy eljárási döntésként állapítsa meg, hogy mind két ajánlattevő érvényes
ajánlatot tett , mivel nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, és alkalmasak a
szerződés megkötésére majd eljárást lezáró döntésként javasolja a BÓDVA-ÚT Kft-t
az eljárás nyertesének kihirdetni, mivel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot tette nettó 15.754.960 Ft ajánlati árral.
Árvai Károly polgármester javasolja a testületnek, - a Bírálóbizottság javaslatát
figyelembe véve - állapítsa meg, hogy az ajánlattevők nem tartoznak a kizáró okok
hatálya alá, és alkalmasak a szerződés megkötésére,és mindkét ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett.
Az eljárás nyertesének a BÓDVA-ÚT Kft-t kihirdetni, mivel a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tette nettó 15.754.960 Ft
ajánlati árral.
Javasolja továbbá, hogy a Képviselőtestület pótfedezetként saját költségvetéséből
biztosítsa a nettó 6.929 Ft-ot.
A döntéshozatalban 6 fő vesz részt.
Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, névszerinti szavazással 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének
20/2014. (VII.02.) Kt. Határozata
Belterületi utak és járdák építési munkáinak kivitelezésére
közbeszerzési eljárása.
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete a belterületi utak és
járdák építési munkáinak kivitelezésére kiirt közbeszerzési
eljárásban megállapítja, hogy
1.)

BÓDVA-ÚT Kft. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, és
alkalmas a szerződés teljesítésére
CEVEX Építőmérnöki Kft. nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá, és alkalmas a szerződés teljesítésére
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2.)

BÓDVA-ÚT Kft. érvényes ajánlatot tett
CEVEX Építőmérnöki Kft. érvényes ajánlatot tett.

3.)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként:
a két érvényes ajánlattevő közül az eljárás nyertesének:
a BÓDVA-ÚT Kft. -t választja ki, mivel
a BÓDVA-ÚT Kft a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot tette, nettó 23.825.937 Ft
összeggel.
Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy az
eljárás nyertesével a kiviteli szerződést kösse meg.

A döntéshozatalban 6 fő vesz részt.
Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének
21/2014. (VII.02.)Kt. Határozata
Belterületi utak és járdák felújításához saját erő biztosításáról
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete a Belterületi utak és
járdák felújításához 6.929 Ft + 27 % ÁFA pótfedezetet biztosítja saját
erőként költségvetéséből.

Árvai Károly polgármester a 2. napirendi pont keretében tájékoztatja a T.
Képviselő-testületet, hogy a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás a 1/2014.(01.15.)
számú határozatában módosította a Társulási Megállapodást a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályainak megfelelően. A
módosítás értelmében megszüntetésre kerül a jegyzői kollégium, a jegyzők a
továbbiakban tanácskozási joggal vehetnek részt a Társulási Tanács ülésein.
A módosítás szükséges továbbá a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM
rendeletben kihirdetett, 2014. január 1. napjától érvényes alaptevékenység
besorolási kód miatt is.
A módosítások Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásán való
átvezetéséhez szükséges, hogy a társulásban lévő Képviselő-testületek elfogadják
azt, ezért javasolja, hogy a T. Képviselő-testület a társulási megállapodást az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal fogadja el.
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt és
6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének
22/2014. (VII.02.) Kt. határozata
A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása
módosításának elfogadása
Aszaló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói
Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Árvai Károly polgármester a 3. napirendi pont keretében elmondja, az elmúlt
testületi ülésen belekezdtek az idősek klub működésének színhelyével kapcsolatban.
Köszönti az idősek klubjának vezetőjét.
Álláspontja az volt, hogy a korábbi helyen bármilyen foglalkozás, rendezvényt vagy
eseményt meg lehetne tartani, de nem tartja ildomosnak, hogy oda beköltözzenek,
úgy hiszi, hogy annak a teremnek egy semleges arculatot meg kell őrizni, annál is
inkább, mert ha kialakul a kultúrház működési rendje, más körülmények és
rendszer szerint fog működni akkor annak még gazdasági szempontból is komoly
szerepe kell hogy legyen. Ez megmutatkozott abban, hogy az elmúlt napokban az ön
kormányzat tízezer forintért adta oda a termet, tehát egy bevételi forrásként
jelentkezik.
A klub is bármilyen rendezvényt megcsinálhat, azt nem látja tökéletes
alternatívának, hogy a klub oda bebútorozzon és egyes dolgait akár raktározási vagy
használati céllal
Testületi tagoknak is mentek jelzések, ezért az volt a testület kérése, hogy
meghallgatja a klub vezetőjét.
Elmondja továbbá, eljárt a szikszóval való kulturális együttműködés terén, ahol
olyan tárgyalási pozícióba kerültünk, ahol az érdekelt felek egyeztetésével össze
lehet állítani egy éves kulturális és művelődési tervet, melynek megvannak a
költségei a tárgyi feltételein kívül. Úgy gondolja a ház működésének nagyon fontos
momentuma milyen árbevételt tud realizálni a saját maga fenntartására és a
színvonal emelésére az elkövetkezendő időben.
Bodnár Péterné idősek klubja vezetője elmondja, a jelenlegi helyükön probléma
télen a fűtés, kéthetente használták, fáztak, mivel a kőfal nehezen melegszik át.
Két helyiséget a kályha nem tud befűteni.
Árvai Károly polgármester téli időszakban szükségmegoldás volt. Takarítás és
fűtést nem kell a nyugdíjasoknak végezni, mert amilyen kérésük van a klubnak az
elkövetkezendő időben is van rá lehetőség, hogy a helyszínt a kérésüknek
megfelelően előkészítsék.
Nincs akadálya a kultúrház igénybevételének, mehet minden program. Ha a
bútorok bekerülnének, akkor az a helyiség nem kis mértékben leszűkülne, és
arculatában sem olyan lenne, hogy azt bármire lehetne használni.
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Bodnár Péterné idősek klubja vezetője elmondja nem szívesen engednek be oda
idegent a helyiségükbe, hogy az fűtsön egész nap, nincs mindenük zárva
Tamás Bertalan alpolgármester legutóbb arra kérte a testületet, hogy az idősek
klubja költözzön vissza a művelődési házba. Később megtudtuk, hogy ebbe a
művelődési házba más irányú tevékenységben is gondolkodunk, ezért belátta, hogy
mindenféle bútort és eszközt, amivel rendelkeznek az idősek klubja, azt nem tudjuk
átvinni, viszont ezeknek az eszközöknek olyan helyen kell maradni, ami
biztonságban van.
Árvai Károly polgármester Ez a helyiség megmarad az időseknek, zárható, egyetlen
hibája van, hogy téli alkalommal az ott tartózkodásra nem ad lehetőséget. Nyolc
hónapon keresztül minden megmozdulás ott történik azon az udvaron, ezért nem
érti az aggodalmat.
Az egyik luxus körülmény, ezt télen-nyáron igénybe lehet venni, de annak
kisajátítása nem korrekt.
Tamás Bertalan alpolgármester az idősek visszajöhetnek a kultúrházba mindenféle
rendezvényre, illetve összejövetelre, a bútorzatuk, illetve az eszközök pedig marad a
régi helyen. Ha szükségük van az időseknek bármire, akkor segítséget nyújtunk
nekik. Lehetnek itt is és ott is, mert azt a helyiséget télen valóban nem tudják
befűteni.
Oscsenda Szabolcs testületi tag úgy gondolja, egy bútornak helyet tudunk szorítani
Árvai Károly polgármester a fűtést korrekt módon a meglévő javaknak a megőrzése
mellett meg lehet oldani, és igénybe vehető itt is.
Amennyiben az előzőekben vázoltaktól el kell térni, akkor lehet rajta változtatni.
Bodnár Péterné idősek klubja vezetője kérése lenne, hogy nyár folyamán a helyiség
legyen már kifestve, mert a korábbiakban kiállítások voltak ott, és a szögek helye
ott v an a falon.
Árvai Károly polgármester Írják össze milyen munkálatokat kell végezni, és
intézkedik, csak ki kell pakolni a helyiségből, melyhez segítséget nyújt.
Bodnár Péterné idősek klubja vezetője elfogadják ezt a helyzetet, hogy amikor
tüzelni kell akkor a kultúrházba lesznek, amikor pedig nem, akkor itt lesznek.

Árvai Károly polgármester a 4. napirendi pont keretében elmondja,
Alpolgármesterrel leültek beszélni a testvér települési kapcsolatrendszerről. Úgy
gondolja, hogy az európai uniós támogatásoknak nagy szerepe van, hiszen mind a
két település, akivel kapcsolatban vagyunk hatalmas pénzeszközöket tud lehívni
kulturális programra és településkapcsolati rendszerre. Említette Gyulakuttát,
amely havadtőnek a központi települése, valamint Hernádtihany Kassa külső
kerületi települése, mely testvér település kapcsolatot akar építeni. Mi lennénk a
sorosok, úgy gondolták, augusztus 7 -10 körüli időben elhívnánk mindkét települést
Gyulakuttát és Havadtőt is. Számoltak 15 – 17 fős létszámmal, most viszont július
26-án Hernádtihanyban rendezik a településnek a 200 éves fennállását, melyre
meghívtak bennünket a települési együttműködéssel is számolva .

6
Ezen a napon nagyon szívesen látnának, ha valamilyen kultúrműsort is vinnénk
magunkkal.
Van egy nyugdíjas klubunk, ahol van egy tánccsoport és van egy énekkarunk.
Anélkül, hogy meg ne kérdezné az érintetteket nem tudott még igent mondani .
Erről a két település kapcsolatrendszerről kellene szót váltani, programjáról és a
bekerülési költségről is. Gyulakutta és Havadtő lenne az,ami jelentkezik, nem
számol nagy rendezvénysorozattal, arra gondolt kinéznénk valami rendezvényt és
azon valahol együtt megjelennénk, ha ezzel így a testület egyetért, minthogy most
valakit idecigassunk sikertelenül vagy sikeresen. Tudjuk milyen nehéz összehozni
olyan rendezvényt ami olcsón megúszható és színvonalban sem utolsó.
Bodnár Péterné idősek klubja vezetője ez nemcsak rajta múlik, nem tudja ráér-e a
táncoktató, a tánccsoport még szűken megvan. Berekfürdőre készülnek
augusztusban és úgy van, hogy a hónap elején kezdenének, akár az énekkar is,
nyáron nehéz összehozni.
Megérdeklődi hogy a többiek ráérnek e, esetleg hamarabb el tudnák e kezdeni a
próbákat.
Tamás Bertalan alpolgármester tudja ajánlani a sportot, a kispályás labdarúgást.
Árvai Károly polgármester kéri a nyugdíjas klub v ezetőjét, próbáljon beszélni a
többiekkel, hogy összejön-e a dolog és majd keresni fogja. Ez volna július 25 vagy 26,
egy nap.
Augusztus 18 - 20-a körül van Gyulakuttán a falunapok, a polgármester ezt már
jóval korábban említette. Nem illik az, hogy csak mi menjünk, és nem hívjuk meg
őket. Valahol a tisztesség azt kívánja, el kellene hívni őket, meg ez a
kapcsolattartás a jövő záloga is, mert egy ilyen településkapcsolat trendszer a menő
az unióban, erre adnak pénzt.
Jövőre való tekintettel a testületnek és a településnek is lényeges dolog ez, hiszen
voltak ott a képviselőink, a fiataljaink is, volt cserekapcsolat, úgy gondolja mindkét
település profitált egymásnak a lelkületéből, értékeiből , a hagyományaiból, a
szokásaiból ez az egyik, de ezáltal meg lehet fogni olyan rendezvényt, aminek az
égisze alatt megtudunk rendezni, mert egyébként soha nem jutna forrás rá.
Beszélt a Halmaj-i panzióssal, attól olcsóbb nincs , 2500 Ft, reggelis szállást
biztosítana fejenként, kulturált az a hely. Úgy lenne jó, hogy együtt elszállásolni
őket, nehogy különbséget érezzenek a vendéglátás tekintetében
Surányi Gábor testületi tag kérdezi mi lenne a program.
Árvai Károly polgármester programként gondolt Aggtelekre, Tisza-tó, egy Tokaj
hegyalja, de ez még nem végleges azért vagyunk, hogy ezt beszéljük meg.
Csinálhatnánk programot együtt a tájház udvaron
Tamás Bertalan alpolgármester szerint olyan legyen a program, ahol nem kell sokat
utazni, mégis látványos.
Surányi Gábor testületi tag úgy gondolja egy itteni rendezvényre is szükség lenne,
nemcsak ide-oda elmenni , egy délutáni vagy esti főzés, vagy valami más, ő ezt
szeretné. A rendezvényt támogatja.
Árvai Károly polgármester gondolt arra, hogy testület és hivatal fogadná őket, este
egy baráti alkalmat teremtenénk számukra, hogy megismerjük egymást.
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Tamás Bertalan alpolgármester ha eljönnek be lehet mutatni a falut , meg lehetne
nézni a katolikus templomot, református templomot, hivatalt a művelődési házat a
pince falut, ismerjék meg szűkebb hazánkat.
Árvai Károly polgármester Ha a hernádtihanyi rendezvény sikerülne, akkor
valamelyik napra őket is meghívnánk.
Belekezdenek a szervezésbe, ehhez kéri a segítséget.
Úgy gondolja, hogy akkor egy konkrét meghívást eszközölhet Havadtő felé
Bővebb programot kér a Kassai –Hernádtihanyi rendezvényről, hogy hova férünk
bele, ha fel tudnak állni a nyugdíjasok
A továbbiakban kérdi a testületet, hogy jó e a szikszóiakkal a közös program,
megpróbálják e együtt, egy szerződés-tervezetet, amelyből minden kitűnne vagy van
ettől jobb alternatíva
Surányi Gábor testületi tag eltávozott az ülésről, így jelenlévő tagok szám: 5
fő
Dr. Mészáros István testületi tag Ha egy szerződés-tervezetet meglátunk, akkor
nem lesz ellenvetés a testület részéről, hogy együttműködjünk.
Tamás Bertalan alpolgármester először nem így gondolta, ha nem lesz jó az
együttműködés akkor lemondjuk, mit veszíthetünk.
Szerinte nekik van elég gyakorlatuk, jó ötleteket hozhatnak, segíthetik a
munkánkat, ha azt látjuk, hogy nem elég hatékony akkor nincs akadálya, hogy ezt
felmondjuk.
Árvai Károly polgármester először lássunk egy szerződéstervezet, amelyben már
programok is jelentkezhetnek
Tartalmazná a szolgáltatást és a költségeket is.
Testület fentiekkel egyetért.

Árvai Károly polgármester az 5. napirendi pont kertében ismerteti a Sportegyesület
elnökének beadványát, melyben támogatást kér az önkormányzattól.
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt és
5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének
23/2014. (VII.02.) Kt. Határozata
Sportegyesület támogatásáról
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete az Aszalói
Sportegyesület részére – a költségvetésből 800 e/Ft támogatást
biztosít.
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Árvai Károly polgármester 6. napirendi pont keretében elmondja, hogy a testület a
március 3-i testületi ülésen döntött arról, hogy csatlakozni kíván az alakuló Rákóczi
Leader Egyesülethez. Az Egyesület megalakult, ezért javasolja, hogy lépjünk ki,
illetve mondjunk le az Abaúj Leader Egyesületben való tagságról.
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt és
5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének
24/2014. (VII.02.) Kt. Határozata
Abaúj Leader Egyesületből való kilépés
Aszaló község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, kilép,
illetve lemond az Abaúj Leader Egyesületben való tagságáról.
Testület felhatalmazza Polgármestert, hogy erről tájékoztassa az
Egyesületet.
Árvai Károly polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 17,45 órakor
berekeszti.
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Árvai Károly
Polgármester

Saminé Matlák Magdolna
jegyző

