Jegyzőkönyv

Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 4-én
megtartott „rendkívüli” üléséről.
Az ülés helye:

Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme
8072 Söréd Rákóczi u. 59.

Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester
Pálföldi Tamás alpolgármester
Forstner Éva képviselő
Keszi Csaba képviselő
Takács Ferenc képviselő
Kovácsné Szabó Erika jegyző
Keszi Csabáné jegyzőkönyvvezető
Végh Rudolf polgármester: Köszönöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom a testület
határozatképességét, mivel mind az öt képviselő jelen van az ülésen. Az ülést telefonon
hívtam össze, a témák fontosságára való tekintettel. A napirendi javaslat a következő:
Napirendi javaslat:
1.
2.
3.
4.

Falugondnoki gépjármű pályázat
Mór Városi Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó rendelet-tervezete
Útjavítás
Egyebek

Végh Rudolf polgármester: Kérem, aki a napirendi javaslatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (V.04. ) kt. határozata:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az
előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
Napirend tárgyalása:
1. Falugondnoki gépjármű pályázat
Végh Rudolf polgármester: A 21/2015. (IV. 17.) MVM rendelet alapján lehetőség lenne
falugondnoki szolgálat illetve a házi gondozási és szociális étkeztetési feladatok ellátásához
gépjárművekre pályázatot benyújtani.

A Vértesalja Önkormányzati Társulás nyújtaná be a pályázatot a házi gondozás és szociális
étkeztetési feladatok ellátását célzó terepjáró beszerzésére, míg a 9 személyes kisbuszra mi
adnánk be a pályázatot, mint a falugondnoki szolgálat működtetője.
Ahhoz, hogy a társulás be tudja adni a pályázatát szükséges az önkormányzattól mint a
társulás tagjától, hogy a szociális alapfeladatokat továbbra is a társulási megállapodásban
foglaltak szerint kívánjuk ellátni.
Az erre vonatkozó határozat tervezetét kiküldtük, javasolom fogadjuk el azt.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (V.04.) kt. határozata:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Vértesalja Önkormányzati
Társulás tagja megerősíti azon szándékát, hogy a 21/2015. (IV. 17.) MVM rendelet az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatási fejlesztésére 2015-től igénybe vehető
támogatások kapcsán benyújtandó pályázattal érintett szolgáltatást továbbra is a
Vértesalja Önkormányzati Társulás keretében a 17/2014. (III.11.) határozatával
jóváhagyott társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően kívánja működtetni.
Végh Rudolf polgármester:
A rendeletet napról napra módosítják. Több autókereskedéstől kértem már be árajánlatot
kisbuszra.
A pályázat előkészítés alatt van, együttműködési megállapodásokat kell majd kötni a civil
szervezetekkel.
Pálföldi Tamás képviselő: A fenntartási költségeknek meg kellene térülnie , akkor van
értelme a kisbusznak..
Végh Rudolf polgármester: Csókakői Idősek Otthonában megindult a konyha,
késöbbiekben a gyermek és szociális étkeztetésnél ha szükséges itt is lehet használni.
Ezen kívül az óvodások, nyugdíjasok, alapítványok is tudnának vele utazni.
Forstner Éva képviselő: Használhatnák a sportosok is, lehetne a gyerekeket focira
úszásoktatásra vinni.
Végh Rudolf polgármester: személygépkocsi beszerzésének lehetőségét kivették a
pályázatból, csak terepjáróra és 9 személye kisbuszra lehet pályázni.
Ha 30-50 alkalommal tudnánk használni sörédi viszonylatban jó. Törekedni kell a busz
hasznosítására, hogy legalább az éves fenntartási költségek megtérüljenek. Aki egyetért a
pályázat benyújtásával, kérem kézfeltartással szavazzon.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (V.04.) Kt. határozata

A Képviselő-testület jóváhagyja támogatási kérelem benyújtását a 21/2015. (IV.17.)
MvM VM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztése 1. célterületére (gépjármű beszerzés falu- és
tanyagondnoki szolgáltatás eljárására).
A falugondnoki szolgálat biztosít
a) közvetlen, személyes szolgáltatásokat, ezen belül
aa) alapfeladatokat
ab) kiegészítő feladatokat
b) az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat
A falugondnoki feladatokat a beszerzésre kerülő mikrobusszal látnánk el.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz EMVA- Alapszolgáltatások fejlesztése támogatási jogcím
1. célterületére. A támogatás célja a falu-és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásának és
egyéb szolgáltatások ellátásának fejlesztése.
Támogatás vehető igénybe:
a) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu-és tanyagondnoki szolgáltatás
ellátásához kapcsolódóan új gépjármű – mikrobusz - beszerzésére.
Az igényelhető támogatás az 1-2. célterület esetében a nettó kiadások összege: mikrobusz
esetében 10.000.000 Ft.
Elszámolható kiadásnak minősül:
a) az 1. és célterület esetében
aa) a támogatott célt szolgáló gépjármű beszerzési értéke,
ab) a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége,
ac) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége,
ad) beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége,
ae) a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó,
af) arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek (max. 80 eFt-ig)
Az 1.és célterület esetében az önkormányzat vállalja:
a) a beszerzendő gépjárműre CASCO biztosítást köt és azt az üzemeltetési kötelezettség
időtartamára
fenntartja,
b) a beszerzett gépjárművel a vállalt szolgáltatást ingyenesen látja el
Az önkormányzat által vissza nem igényelhető ÁFA összegét 2015. évi költségvetéséből
biztosítja.
Az önkormányzat értékhatár átlépése miatt a gépjármű vásárlását közbeszerzési eljárás
keretében bonyolítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, és
annak támogatása esetén a beszerzés lebonyolítására.
Határidő: 2015. május 7.

Napirend tárgyalása:
2. Mór Városi Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó rendelet-tervezete
Végh Rudolf polgármester: A móri önkormányzat előterjesztését mindenkinek e-mailben
kiküldtem. Mivel a kistérségi társulás tagjai vagyunk, ezért jóvá kell hagynunk a rendelet
tervezetet. Kérem ennek elfogadását.

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (V.04. ) kt. határozata:
Söréd Község Önkormányzata megtárgyalta Mór Városi Önkormányzat Képviselőtestületének, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet tervezetét, az
abban foglaltakat egyetért, elfogadásra javasolja.
Felkéri a polgármestert, hogy erről tájékoztassa a rendelet megalkotóját.
határidő: azonnal
felelős: Végh Rudolf polgármester
Napirend tárgyalása:
3. Útjavítás
Végh Rudolf polgármester: az Arany János, Jókai és Ady utcák mart aszfaltozása
megkezdődik. Minden érintett közmű szakhatóságot értesítettünk róla. Szennyvíz aknák
kiemelése benne van. Villanyt, gázt nem érinti.
Keszi Csaba képviselő: Legyen megcsinálva a kátyúzás is.
Végh Rudolf polgármester: Adott rá árajánlatot. Műszaki ellenőrrel végigjártuk a hidat.
Széchenyi utcai hídnál nem lehet lejjebb vinni a törést.
Kossuth utcai hídnál jó a mart aszfaltos, jól kell megcsinálni a szigetelést. Ha azt akarjuk,
hogy meg legyen csinálva, akkor most kell, ha itt van a vállalkozó.
Keszi Csaba képviselő: Jobb lenne a rendes aszfalt betonnal. Hidat betonoztassuk le.
A ledepózott anyagot elhordják? Csak tiszta föld maradjon.
Végh Rudolf polgármester: azért lesz a műszaki ellenőr, hogy erre is odafigyeljen. Az előző
ülésen született az a döntés, hogy a műszaki ellenőr ajánlatát próbáljam lecsökkenteni.
Egyeztettem Szalai Sándorral, aki 230.000 bruttó áron vállalja ezt.
Kérem ezt határozattal fogadjuk el.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (V.04. ) kt. határozata:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Szalai Sándor egyéni
vállalkozót (8096 Sukoró, Gyepes u. 10/5) a Söréd Arany János, Ady Endre és Jókai
Mór utcák, helyi lakóutak mart aszfaltos technológiával történő felújításánál a műszaki
ellenőri feladatok ellátásával, melynek megbízási díját bruttó 230.000 Ft összegben
állapítja meg
Felhatalmazza Végh Rudolf polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Napirend tárgyalása:
4. Egyebek.
4/1. Fejérvíz vagyonértékelés
Végh Rudolf polgármester: Javaslom, hogy aki megnyeri Mór vagyonértékelési feladatát,
attól kérjünk ajánlatot a szennyvízre.
4/2. Játszótér
Keszi Csaba képviselő: Játszótéren bogyós bokrok vannak. Meg kell nézetnünk, hogy nem
mérgezők-e. Mikor lesz a játszótér befejezve?
Végh Rudolf polgármester: A hónap végére.
Keszi Csaba képviselő: Az alapítvány foglalkozhatna ilyenekkel, vagy a közmunkások is
megcsinálhatnák a mászóka festést, feliratozni is kéne a játékokat.
Pálföldi Tamás képviselő: Rugós hintán nincs ülőke és fogó is hiányzik. A mászóka lapjait
impregnálóval vagy lazúrral kellene lekezelni.
Takács Ferenc képviselő. Amit most felraknak, nem kell hozzányúlni, esetleg egy év múlva.
Pálföldi Tamás képviselő: Nem láttam sehol ilyen szabadtéri játszótéren OSB lapokból
készült játékvárat. Ráköltöttünk sok százezer forintot, és a ciklus végén újra csináltathatjuk.
Ne hagyjuk tönkremenni. A várhoz kellene kapaszkodó. A drótkötelet ki kell feszíteni. Dézsás
növények nem láttak vizet. A háló, a kapuk tönkrementek. Festeni kellene a kerítést, a
kapukat. A villanyoszlop helyén lévő gödrök még mindig ott vannak.
Keszi Csaba képviselő: focipálya, játszótér melletti drótháló sok helyen lyukat. Rossz a zár
is. Sok sebből vérzik a garanciális futballpálya javítása.
4/2. Egyéb képviselői hozzászólások, bejelentések
Forstner Éva képviselő: A kultúr pince ablak még mindig nincs megcsináltatva.
Pálföldi Tamás képviselő: oviban jó lenne, ha kapnának egy csapot. Nyitott pincékre lesz-e
sátruk?
Keszi Csaba képviselő: alumínium létrát kell venni az önkormányzathoz, hogy a csatornákat
tudják pucolni a közmunkások.

Pálföldi Tamás képviselő: Kihívás napját javítsuk ki a honlapon.
Keszi Csaba képviselő: Te – Szedd napot ne mondjuk vissza? nincs sok szemét szerencsére.
Kellene egy kocsi föld a tartály és környékére.
Pálföldi Tamás képviselő: Sebességkorlátozó tábláról kb. 2 hónappal ezelőtt volt szó.
Közutasokat meg kell kérdezni.
Végh Rudolf polgármester: Végigjártuk a Csákberényi bejövő szakaszt, rosszul vannak
kitéve a táblák a Sörédi szakaszon.
Pálföldi Tamás képviselő: Múlt havi gyűlésen hoztam fel a kultúr lábazat festést. Időbe
hogyan fér bele, mert egyre rosszabbul néz ki.
Takács Ferenc képviselő: Pálya hengerezés is elmaradt.
Pálföldi Tamás képviselő: Művelődési ház pályázatot beadtuk. Kívül-belül szép lett, csak a
bejárat, a lépcső, a korlát nem. Nem lehetne ezeket is felújítani?
A hivatali fénymásoló nagyon lassú, oldalanként kell adagolni a másolnivalót, és úgy is
elakad. Bérelt készülékre kértem ajánlatot 13.600 Ft+áfa 5000 példányra. Benne van a toner,
a szerviz.
Falunapi programoknak utánanéztem. A lehetőségek: Felicita táncegyüttes táncbemutató.
Kempo bemutató. Vacsoránál Kneifel Imre zenélhetne. Kákics együttesnek van egy
gyerekműsora.
Végh Rudolf polgármester: Preszter Zoliék jöhetnének kézműves lekvárokkal, mézzel.
Lehet számítani a megyei Művelődési Központon keresztül műsorra is.
Pálföldi Tamás képviselő: lehetne egy fő produkció, pl. Varga Feri-Balási Betti. Van egy
interaktív műsor, ami felnőttnek, gyereknek is érdekes lehet: Kajárpérci Vízi társulat. Lehetne
retro disco Katona Andrással. Megkérdezem Vadkerty Imrét, hogy szabad-e ez az időpont.
Még képlékeny, de lehetne egy sörédi zenekart létrehozni, mert vannak itt olyan emberek,
akik tudnak zenélni.
Végh Rudolf polgármester: Köszönöm, még a falunapi programokra visszatérünk.
Ha más kérdés, hozzászólás nincs, a rendkívüli ülést bezárom.
K.m.f.
Végh Rudolf
polgármester

Kovácsné Szabó Erika
jegyző

