JEGYZŐKÖNYV

Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal
Az ülésen jelen vannak: Sőre Zoltán polgármester, Nagy Sándor alpolgármester, Bali László,
Racker Mátyás, Kovácsné Bazsó Katalin képviselők,
dr. Takács Ervin jegyző.
Az ülésről távol maradt: Tóth Szilárd képviselő igazoltan, Szvoboda Tamás képviselő
igazolatlanul.
Sőre Zoltán polgármester üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 7 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van. Tóth Szilárd
képviselő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni. A rendkívüli
képviselő-testületi ülés határozatképes, azt megnyitja.
Polgármester javasolja a Meghívó szerinti napirend elfogadását.
Képviselő-testület polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
napirendet elfogadja:
Napirend

1./ Hősi emlékmű felújítási munkáira kivitelező kiválasztása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
2./ Szennyvíz rácsatlakozási kérelmek elbírálása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester

1./ Hősi emlékmű felújítási munkáira kivitelező kiválasztása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester elmondja hősi emlékmű felújítás pályázat beadásáról döntött a
képviselő-testület. A pályázatunk nyertes lett. A pályázaton igényelt 4,9 millió forintnál
alacsonyabb, 3,5 millió forint támogatást ítéltek meg. Ismételten döntöttünk, mégpedig a
költségek csökkentéséről. Ebből az összegből is szépen fel lehet újítani. Nem a betervezett
drágább anyagokkal, hanem olcsóbb változatukkal. A növényekre is kaptunk jó árajánlatot, a
Prenor kertészetnél alacsonyabb árakkal.
Szvoboda Tamás képviselő 16,08 perckor az első napirend tárgyalása során megérkezik.
A felújításnak a Hősök napjára készen kell lennie. Azért hívta össze a rendkívüli ülést, hogy
döntsünk a kivitelezőkben, és minél előbb elkezdhessék a munkát.

Bali László képviselő, ha van látványterv a felújításról, szeretné megnézni.
Polgármester, igen készült látványterv és új költségvetés is a csökkentett 3,5 millióval. Közre
adja az emlékmű felújítási terveit.
Polgármester kőműves munkákra, parkosításra, napelemekre kért be árajánlatot.
Javasolja, hogy a beérkezett ajánlatok alapján a kőműves munkákat Csercsics Balázs
kőműves 2,2 millió ft, a növénytelepítést Vincze József szombathelyi kertépítő vállalkozó
573.532 ft, a napelemes rendszert a világításhoz az ECO-SOLAR kft. 520 ezer forint
végezze. A padokat a Valkol kft-től rendeljük meg, az ajánlatuk 6 db pad 206.464 forint
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
21/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóci I-II. világháborús hősi
emlékmű felújítási munkálatainak elvégzésével az árajánlatok alapján az alábbi kivitelezőket
megbízza:
Csercsics Balázs vállalkozó kőműves munkák 2.200.000 ft
ECO-SOLAR Kft. napelemes rendszer
520.000 ft
Vincze József vállalkozó növénytelepítés
573.532 ft
VALCOL KFT padok
206.464 ft
Felelős: polgármester
Határidő: munkák elvégzésére hősök napja
Szvoboda Tamás képviselő a kisárdóci közműves ivóvíz ellátás beruházás felől érdeklődik.
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az ivóvíz társulás a második körre is
beadta a pályázatot. Az öt település Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Rádóckölked,
Nagyakölked, Harasztifalu a körmendi új kutakra csatlakozna, mivel a nemesrempehollósi
kutak vízminősége nem a legjobb.
Ebben a pályázatban szerepelt a kisrádóci víz-és szennyvíz közmű kiépítése 23-24 millió
forinttal. A pályázati támogatás 100 %-os. Azonban ki kellett venni a pályázatból a kisárdóci
bővítést. Annyira alacsony a lakosságszám, hogy nem tudtuk alátámasztani a kiépítés
szükségességét. Magasabb lakosságszámot nem lehetett beírni, mivel 5 éven belül, ha az
ingatlan tulajdonosok nem kötnek rá a közműre az önkormányzatnak vissza kell fizetnie a
támogatást.
Szvoboda Tamás képviselő véleménye, ha lenne víz- szennyvíz közmű valószínűleg többen
laknának ott.
Az Egyházasrádóc és Nemesrempehollós közti mezei út mentén oszlopok vannak kidőlve. Az
önkormányzat a tulajdonost erről tájékoztathatná.
Polgármester válaszol, az Optanet építette ki a kábeltelevízió miatt. Többször jeleztük feléjük,
hogy az oszlopaik kidőltek, de nem történt semmi reagálás. Az a szakasz nincs hálózat alatt,
nem üzemel.
Szvoboda Tamás képviselő a Dózsa György utca felújítása felől érdeklődik.

Polgármester mindenképpen tájékoztatást adott volna a fejleményekről. Meg fog történni az
utca zárása. Egyeztetett az érintett vállalkozókkal, akik a költségekhez hozzájárulnak.
A képviselők kérdésére elmondja, hogy csak a Dózsa utca zárása fog megtörténni a három
másik utcáé pénzügyi forrás hiányában nem.
Polgármester tájékoztatást ad a konyha felújítás állásáról. A tavaszi szünetben elkészült az
étkező járólapozása, csempézése, a tető szigetelése, bádogozása. Jelenleg a zöldséges raktár
burkolása, csempézése folyik. A konyhai gépek beszerelése, üzembe helyezése megtörtént.
Polgármester a biztonságtechnikai pályázattal kapcsolatosan a kamerarendszer kiépítéséről ad
tájékoztatást. A pályázat 100 %-os támogatottságú, tehát saját erő nem kell. A rendszer
kiépítésének összköltsége 16 millió forint. Minden kereszteződésbe lenne kamera felszerelve
és a sportpálya környékére. A kamera hatótávolsága kb. 30 m. A központi antenna a
víztoronyra lenne elhelyezve. Az adatok egy számítógépre mennek be, ami a polgármesteri
hivatalban lenne elhelyezve.
Racker Mátyás képviselő kérdésre válaszol, hogy ez kb. 30 db kamera elhelyezését jelenti.
Szvoboda Tamás képviselő kérdésére, hogy indokolt-e a településen a kiépítése válaszol,
igen. Többször kidöntik a közlekedési jelzőtáblákat, szemetelnek, buszmegállókat rongálják,
stb. Mindezeknek szeretnénk elejét venni a rendszer kiépítésével.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a pályázat beadásával az előterjesztés
alapján.
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
22/2014.(IV. 24.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete Egyházasrádóc településen térfigyelő
kamerarendszer telepítésére pályázatot nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján.
Az igényelt támogatás 16.000.000 forint.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és a
pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Polgármester a 2./ napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.

Kmft.

Sőre Zoltán
polgármester

dr. Takács Ervin
jegyző

