Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

IX. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2010. május 31-i, a cserhátsurányi
Tanácskozó termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Szántó József polgármester,
- Koplányi Árpádné alpolgármester,
- Karvai Ferenc,
- Kelemen Tibor,
- Móricz Gáborné,
- Varga Attiláné ,
- Sági István helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző
Távol maradt: képviselő .

előzetes bejelentéssel – Hangács Gábor helyi

Szántó József polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kelemen Tibor és Varga Attiláné
képviselőket kéri fel.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Napirend:
1./ A Cserhátsurány Bocskai , Szabadság utak felújítása tárgyában
indított közbeszerzési eljárás alapján a nyertes kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
2./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
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A napirend tárgyalása:
1./ A Cserhátsurány Bocskai , Szabadság utak felújítása tárgyában
indított közbeszerzési eljárás alapján a nyertes kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 1. sz. melléklet)
Szántó József polgármester: a bíráló bizottság jegyzőkönyvét
ismerteti.
Koplányi Árpádné a bíráló bizottság tagja tájékoztatást ad a bizottság
üléséről.
Kelemen Tibor képviselő: ki fogja ellenőrizni ?
Szántó József polgármester: út társulás , Sólyom Péter.
Kelemen Tibor képviselő: figyeljenek oda, ne úgy csinálják, mint a
kátyúzást. (Fényképezni !)
A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
38/2010.(V.31.) Kt.h. sz. határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési bíráló bizottság szakmai
javaslatával egyetért és a „Cserhátsurány Bocskai és
Szabadság utak felújítása „ tárgyú nemzeti egyszerű
közbeszerzési eljárás nyertesének OTYS Úttechnika
Kft. (2030 Érd, Bádogos út 57.) jelöli meg.
Felhatalmazza a a polgármestert, hogy a nyertessel a
vállalkozási szerződést kösse meg.
Határidő: 2010.06.20.
Felelős: Szántó József polgármester

2./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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39/2010.(V.31.). Kt.h. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete mély fájdalommal értesült Majdán András
haláláról.
Utasítja az Önkormányzat polgármesterét, hogy a helyi
volt tanácselnök temetéséhez 50.000.-Ft azaz ötvenezer
forint erejéig járuljon hozzá. Fenti összeg Majdán
Andrásné részére - feleség - kerüljön kifizetésre
átmeneti segély/temetési segély terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
40/2010.(V.31.) Kt.h. sz. határozat
Cserhátsurány
Községi
Önkormányzata
a
Cserhátsurány
505.
hrsz-ú
építési
telekre
36031/2007/06/25. számú földhivatali
„ visszavásárlási jog a beépítési kötelezettség
biztosítása „ történt, mely bejegyzést kéri törölni, mivel
a telket a tulajdonosok családi házzal beépítették. A
használatbavételi engedélyt 10.926-3/2010. számon a
tulajdonosok megkapták.
Határidő: 2010.06.15.
Felelős: Szántó József polgármester
A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
41/2010.(V.31.) Kt.h. sz. határozat
a 2010. évi vis maior pályázat benyújtásáról
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Cserhátsurány község közigazgatási területén
2010. május 30-án bekövetkezett belvízkárok miatt a
8/2010.(I.28.) Kormányrendelet rendelkezései szerint
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pályázatot nyújt be a védekezés költségeinek, valamint
a helyreállítás költségeinek részbeni megtérítése iránt.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a
káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem
rendelkezik, költségvetésében erre fedezet nem áll
rendelkezésre, saját erejéből a vis maior helyzetet nem
tudja megoldani. Cserhátsrurány település szerepel a
240/2006.(XI.30.)
kormányrendelet jegyzékében, mint a társadalmi,
gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott település. A belvizek a
kártételeinek elhárítására tett intézkedések (védekezési
költségek összege bruttó: 1.200.000 Ft, a helyreállítás
költségei bruttó: 4.800.000 Ft. Összes költség bruttó:
6.000.000 Ft. Igényelt támogatás a 8/2010.(I.28.)
Kormányrendelet 5.§. (1) bekezdés e.) és (2) bekezdés
a.) pont, valamint (5) bekezdés szerint az összköltségek
90 %-a, azaz bruttó 5.400.000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
pályázat benyújtására, valamint a pályázattal
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Szántó József polgármester
Határidő: azonnal
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és
az ülést bezárta.
Kmf.
Szántó József
polgármester
Varga Attiláné

Fazekas János
körjegyző
Kelemen Tibor
hitelesítők
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