Jegyzıkönyv
Készült 2011. augusztus 24-én a Széchenyi Ház Tárgyalótermében a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2011. augusztus 24-i ülésre
- Jelenléti ív
Jelen vannak: Kónya József, a bizottság elnöke
Ambrus László, a bizottság tagja
Bábi Tímea, jkv.
Kónya József , a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság jelen lévı tagját és megállapította,
hogy a bizottság nem határozatképes, mivel két tag van jelen. Hozzátette, hogy a bizottság 3
tagja jelezte távollétét szabadság, külföldi tartózkodás és betegség miatt. Így a bizottság tagjai
véleményüket mondhatják el a napirendi pontról.
1.
napirendi pontban
Sándorfalva, „rendezvénytéren” (1994/2, 1994/3 hrsz.) és a piac területén mintegy 2750
m2 szilárd burkolat kialakítása
Kónya József a bizottság elnöke elmondta, hogy az ajánlattevı vállalkozás tárgyalt az
Önkormányzattal és ezen a tárgyaláson ı is részt vett. Több kérdést is feltettek a
vállalkozónak, aki elmondta, hogy az ár tartalmazza az útalap tükör kidolgozását, 2/5
minıségben a beterítést, belehengerelést és 7-10 cm vastagságú martaszfaltot. Teljes
gépesítéssel rendelkeznek, az anyagért azért nem számítanak fel külön díjat, mert deponálási
gondjaik vannak. Dr. Kovács Beáta jegyzı ellenırizte a vállalkozást, 2008-ban alakult Pesten,
családi vállalkozás, jelenlegi székhelye Gödön található. 2010.évi nettó árbevétele 200 millió
Ft. A vállalkozók elmondták, hogy legközelebbi referenciájuk Baján található.
Kónya József, elmondta azt is, hogy jelen ajánlatról 2-3 nap alatt kell dönteni, utakat most
azért nem újítanának fel, mert engedélyhez kötött és az idı rövidsége miatt már nem lennének
meg ezen engedélyek és a szennyvízberuházás elıtt sem lenne indokolt aszfaltozni. A két
aszfaltozandó terület egyike a piac, a másik pedig a rendezvény téren a sátor helyén és a
sátornál kifutó. Ezeken a területeken mindössze két fa kivágására lenne szükség.
Kónya József, a bizottság elnöke ezután a határozati javaslatot ismertette, miszerint az SFÜ
Kft. 2011.évi költségvetésében parkoló építésére átadott 2105 eFt felhalmozási célú
pénzeszközt átcsoportosítja 2750 m2 martaszfalt burkolat építésére, a már említett
területeken, további fedezetként a Képviselı-testület 4.426.250 Ft fejlesztési céltámogatást
biztosít az Önkormányzat fejlesztési tartaléka terhére.
Kónya József továbbá elmondta, hogy a bizottság 3 hiányzó tagja emailben nyilatkozott
arról, hogy egyetértenek a határozati javaslattal, ezután megkérdezte Ambrus László
bizottsági tagot, hogy kérdése ill. véleménye van-e a javaslattal kapcsolatban.
Ambrus László meglepetését fejezte ki az ajánlat láttán, hiszen a tüzépén is naponta járnak
olyanok, akik olcsó aszfaltot tudnak elıállítani. A piacot már korábban is le akarták
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aszfaltozni, de jelenleg esıs idıben is járható, most értelmetlen lenne. A rendezvény téren
pedig évente 3-4 rendezvény van, szintén feleslegesnek tartja a szilárd burkolatot.
Összefoglalva, ha az Önkormányzat aszfaltozni szeretne, akkor megfelelı minıségőnek
kellene lennie, a martaszfaltot nem tartja jónak.Továbbá hozzátette, hogy a már megkezdett
beruházásokat kellene befejezni elsıként, a Kastély sétány rendezését és a Mővelıdési Ház
elıtti járdát kellene aszfaltozni,ha van rá pénz és nem új beruházásokba kezdeni. Valószínőleg
az ajánlattevı referenciáját sem tekintette meg senki.

Kónya József bizottsági elnök ismertette a távolmaradt bizottsági tagok által emailben küldött
véleményeket.
Tekintettel arra, hogy a Bizottság nem volt határozatképes a bizottság elnöke a témával
kapcsolatos megbeszélést lezárta.

K.m.f

Kónya József
a Bizottság elnöke

Bábi Tímea
a Bizottság titkára
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