
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2015. augusztus 27.-én  a magyarsarlósi Művelődési ház 

épületében megtartott 17 órakor kezdődő képviselő-testület 

nyilvános ülésén.  

  

 

Jelen vannak:     Dukai Zoltán polgármester 

                            Sepovitsné Marczi Szilvia (alpolgármester)       

                            Gruber Tibor képviselő      

          Papp-Sebők Tímea képviselő 

 

                            

    

Igazoltan távol maradt:- 

                            Frőlichné Zsupán Eszter képviselő       

      

                               

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Jávorcsik Béla jegyző 

 

 

NAPIREND 
 

1. napirendi pont 

A temető felé vezető út árajánlatainak elbírálása. 

Előadó: Dukai Zoltán 

 

2. napirendi pont 

Egyebek: 

Előadó: Dukai Zoltán  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag ) elfogadta a napirendet. 

 

 

1. napirendi pont 

A temető felé vezető út árajánlatainak elbírálása. 

Előadó: Dukai Zoltán polgármester 
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Dukai Zoltán polgármester:  (Közli az e-mailban kiküldött levél tartalmát.) 

Augusztus 21-én pénteken, járt nálam a BRF Managment Kft. két vezetője.     

A múlt heti testületi ülésen ők adták a legkedvezőbb árajánlatot az 

aszfaltozásra. 2800 ft.+Áfa/m2  A megbeszélés folyamán több olyan negatívum 

is felszínre került, ami a felbontott árajánlatból nem derült ki. Az alábbiak miatt 

javaslom a korábbi testületi döntés megváltoztatását:  

– Kézi bedolgozással aszfaltoznának le az utat, mert a finishert nem szállítják le 

Budapestről. (Kézi aszfaltozás történt a templom és a rendezvényház közti 

javított szakaszon.) Ez azt jelenti, hogy a teherautóról leszedett aszfaltot kézzel 

szétterítik, majd hengerelik. Egyrészt esztétikailag nem túl szép, másrészt nem 

lesz olyan tömör, ezzel megrövidül az élettartam is.                                                                                             

- A 2800 ft árat nem tudják tartani, mert az út jobb oldalán sok helyen található 

süllyedés, itt az aszfalt vastagság elérheti a 6-7 cm. Ez növeli a bedolgozásra 

kerülő aszfalt mennyiséget is. Kérdésemre, hogy milyen plusz költségekkel 

számolhatunk nem tudtak válaszolni.                                                                                                        

- Az aszfaltot a hozzánk legközelebb lévő keverőből (Bólyból) hoznának.  

Javaslom a második árajánlat elfogadását, mely 3000 ft/m2 + áfa.  Itt 

finisherrel történne az aszfaltozás, ami tökéletes felületet és tömörséget biztosít. 

Nem számít a plusz vastagság. A vállalkozó Kárász János volt, a bólyi 

aszfaltkeverő (Baranya aszfalt) tulajdonosa. Garancia esetén is könnyebben 

elérhető, mint a Budapesti cég.   A felmérésben mind a három cég és Gerner 

Mikós is tévedett. (Én általában a műszaki ellenőrrel szoktam lemérni a már 

elkészült munkát, látva azonban az eltéréseket utána mértem a dolognak.)  

A  temető felé vezető út.  190 méter hosszú                                                                             

133 méter hosszan  2,5 méter széles      (333  m2)      felső szakasz                                               

57 méter hosszan 3 méter széles            ( 171m2)       alsó szakasz 

Az árajánlatok eltérései onnan adódnak, hogy aki lentről kezdte a mérést felfelé 

az általában fent mért szélességet. Így 2,5 méterrel számolta a teljes út hosszát. 

A másik cég pedig fordítva, a lenti szélességet 3 métert számolt a teljes 

hosszra. Beszéltem Gerner Miklóssal mert nála sem volt jó valami. Egyrészt ő 

is 2,5 méterrel számolt, másrészt autóval mért. Ebben az esetben nem mindegy 

hol áll az autó mikor lenullázzák a számlálót, mert így lerövidülhet vagy éppen 

hosszabbodhat  a szakasz is. (Sajnos minden cég, a könnyebbet választotta és 

autóval mért, így tovább nőttek az eltérések) Magam részéről  jónak tartom a 

3000 ft/+Áfa/ m2 árat, mely tartalmazza az emulziót (kötőhíd a régi és új 

aszfalt között) az AC-11 aszfaltot és a finisheres bedolgozást, valamint a 3 év 

garanciát.   (A tavalyi cég  3150 ft/m2 árban aszfaltozott)  Vigyáznunk kell a 

feltűnően olcsó árakkal, mert a megbízhatóság és a minőség sem 

elhanyagolható.  Természetesen, ha más elképzelésetek van, vagy más cégtől, 

cégektől is szeretnétek árajánlatot kérni tegyétek meg.  Fontos lenne, hogy 

keddig választ tudjak adni a pályázatban résztvevőknek.  
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Ismerteti a beérkezett, pontosított árajánlatokat:  BRF. Management Kft gépi 

bedolgozása 3500 ft/m2,+Áfa, Baranya Aszfalt 3000 ft/m2 + Áfa  (1. 

melléklet)   

 

Gruber Tibor képviselő:  Milyen cégek azok, akik nem tudnak egy utat 

rendesen felmérni? Meg kellene csináltatnunk azzal a budapesti céggel, akik a 

legolcsóbbak voltak és nem szabadna őket kifizetni. Hogy lehet megbízni 

bennük, ha alapvető dolgot nem tudnak pontosan elvégezni. Ilyen nagyot nem 

lehet hibázni. 

 

Dukai Zoltán polgármester:  Mint önkormányzatnak, ha elvégzik a munkát, ki 

kell fizetnünk.  Én ezt nem hibának, inkább pontatlanságnak tartom. Valójában 

minden cég felmérése pontatlan volt és ahogy ezt e-mailban is átküldtem 

nektek, a fő gondot az okozta, hogy egyforma útszélességgel számoltak.  

Egyébként itt a kultúrháznál , vagy a hivatal felújításánál is nagyon oda kellett 

figyelni. Hasonlóan a tavalyi aszfaltozáshoz. Én általában, ezért több időt 

vagyok kint helyszíneken, mint a műszaki ellenőr.  

 

Sepovitsné Marczi Szilvia alpolgármester:  Mi a műszaki ellenőr feladata? 

 

Dukai Zoltán polgármester:  Gond esetén képvisel minket jogilag. Ez azt jelenti 

ha például télen hámlani kezd az út, neki kell eljárnia hivatalosan, akár 

bíróságon is. Ettől drága a költség. A munka folyamatos ellenőrzése is a 

feladata. A tavalyi aszfaltozáskor, a közútkezelő Kht. műszaki ellenőre 

felügyelte a munkát, minden nap kint volt, hibát nem talált. Az idei munkánk 

jóval kisebb véleményem szerint, ez egy nap alatt elkészülhet.  

 

Gruber Tibor képviselő:  Jó lenne beszélni vele, hogy folyamatosan legyen kint 

a helyszínen és ne csak a pénzt vegye fel. 

 

Dukai Zoltán polgármester:  Természetesen szólni fogok neki és az eddigiekhez 

hasonlóan én is kontrolálom. Folyamatosan ellenőrizni nem tudom, mert 

dolgozom. 

 

Papp-Sebők Tímea képviselő:  Szerintem bárki is a műszaki ellenőr vagy a 

munkát végző cég, mindenkit nehéz folyamatosan kontrolálni. Én otthon 

vagyok és szívesen felmegyek párszor. 

 

Gruber Tibor képviselő:  Azért az árok  ellenőrzésében is voltak hiányosságok  

rendesen.  Jó, ha 300 m3 föld ki lett szedve.  A Zrt. egy napon át hordta.          

A rézsű meg olyan meredek, hogy nem is lehet nyírni. 
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Dukai Zoltán polgármester:  A Zrt. majdnem egy hétig, három napon át  hordta. 

Wilhelm Józsi is 6-800 m3-re becsülte, azt amit hátra vittek. (Hegedűs is vitt.) 

A volt Tsz. istálló után az árok mind a két szélére ki lett rakva a föld, még az 

útra is.  A túloldalon gond is volt, mert nem kellően egyengették el, vissza 

kellett küldeni őket. Nem kis munka volt ez.  A műszaki ellenőr nagyon 

sokszor kint volt, haszna sem maradt.   

Nem értem, hogy miért most beszélünk erről. Három hónappal ezelőtt az 

átadást megelőzően, meghívtam testületi ülésre a kivitelezőt és a műszaki 

ellenőrt. Ott mindenki jóváhagyta a munkát.               

Az árokrézsű valóban nem könnyű feladat, de nyírható. Eddig teljes hosszában 

egyszer már le lett vágva, most vágják a közmunkások másodszor.  Tóth Árpi 

házától indultak és haladnak lefelé, jelenleg éppen Gruber Tibor háza alatt 

álltak meg. Holnap onnan folytatják.  

 

Sepovitsné Marczi Szilvia alpolgármester:  Szerintem most nyírják először. A 

házunk előtt biztosan emlékeznék, ha már nyírták volna. 

 

Dukai Zoltán polgármester:  Miklós is részt vett az első nyírásban betegsége 

előtt. Vannak olyan szakaszok, ahol már többször is vágták, de nagyon könnyű 

ellenőrizni. Gerner Miklós vagy a közmunkások meg tudják mondani a pontos 

választ.   Javaslom, döntsünk a temető felé vezető út kivitelezőjéről. 

 

Gruber Tibor képviselő:  Én azt javaslom, látva az árajánlatokat, kérjünk be 

még újabb ajánlatokat. Ezekben nem lehet megbízni.  

 

Dukai Zoltán polgármester:  Jelenleg három írásbeli és két szóbeli árajánlatunk 

van. A szóbeli árajánlatokat, telefonon egyeztettem, mindkettő 4000 ft/m2 

felett van. (Sztráda 92, Appl Jakab, Hímesházai vállalkozó)  

Magam részéről nem látom akadályát annak, hogy új árajánlatokat kérjünk, de 

a jelenlegi pályázat résztvevői várják a választ. Közölnünk kell velük, hogy 

nem nyertek. A pályázatot ki kell írni újra. Ebben én már nem tudok részt 

venni, mert Gerner Miklós kiesése sok plusz feladatot hárít rám.    

Fel kell venni a kapcsolatot az új cégekkel én igyekeztem ellenőrizni is őket:  

A BRF. Management kft referenciáit, telefonon felhívtam. (2. melléklet)  

A Baranya Aszfalt, a környező falvakban dolgozott, a Közútkezelő Kht. 

alvállalkozójaként. /megnéztem/  Beszéltem a Közúttal is. (2. melléklet)   

A Tóth aszfaltplasztika ajánlata, (4980 ft/m2+Áfa)  ezért nem ellenőriztem.   

A 3000 ft/m2+Áfát  jó árnak tartom,  ha azonban más a véleményetek, 

elfogadom.  A holnapi nap folyamán visszamondom a jelenlegi ajánlattevőket.  

Az új kiírást rövidesen be kell indítanotok, mert az időjárást is figyelembe kell 

venni.  Még  1,5 hónapunk lehet. A döntés a tiétek. 
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Szám:43/ 2015. (VIII.27.) sz. határozat 

Tárgy:  Temető felé vezető 78 Hrsz. út aszfaltozása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal 

egyhangúlag elhatározza, hogy a temető felé vezető 78 hrsz.-ú út aszfaltozására 

bekért árajánlatok közül a Barany Aszfalt ajánlatát fogadja el.  3000 ft./m2 

Bruttó. 1 924 050 ft értékben 

Felelős:  Dukai Zoltán  polgármester                                                         

Határidő: Értelem szerint 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:  

1) Irattár 

2) Pénzügy 

 

 

 

2. napirendi pont 

Egyebek: 

Előadó: Dukai Zoltán 

 

 

Sepovitsné Marczi szilvia alpolgármester: Nekem még lenne egy javaslatom, 

ha anyagi kereteink engedik rendezzünk jövőre falunapot. Én amikor a 

nemzetiségi önkormányzat vezetőjeként megszerveztem nagyon sok 

elszármazott  jött el és a részvétel is magas volt. Többen hiányolják, hogy miért 

nincs. 

Papp-Sebők Tímea képviselő: Amikor legutóbb a Nemzetiségi 

Önkormányzatok szervezték nagyon minimális volt az érdeklődés. A nővérem  

is minden elszármazottat felhívott és alig jöttek el. Nagyon sok pénz ment el. 

Nem érte meg ilyen rendezvényt csinálni. Többen voltak a fellépők, mint a 

vendégek. 

Sepovitsné Marczi szilvia alpolgármester: Időben kell kezdeni a szervezést és 

az is hiba volt, hogy nem hirdettétek meg az ingyen ebédet. 
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Dukai Zoltán polgármester: A filmvetítésnek 74 résztvevője volt. 

Összességében 10-12 rendezvénnyel számolhatunk idén is. Ha falunapot 

tartunk, ezeket a rendezvényeket meg kell szüntetnünk és egyre kell 

összpontosítanunk a pénzt. Ezért én sem javasolnám a falunap tartását. 

A búcsú előtt azonban szükség lenne egy társadalmi munkára, melyet 

meghirdetnék. Fontos, hogy az ünnepre rendben legyenek a közterületeink.  

  

Amennyiben több kérdés, észrevétel, javaslat nincs, az ülést bezárom. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

           Dukai Zoltán                                                   Dr. Jávorcsik Béla  

           polgármester                                                            jegyző 


