FEJERMEGYE
VERTESBOGLAR KOZSEG

Ikt.szam: 363-10/2014.

JEGYZOKONYV

v ertes boghir Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek
2014. majus 8-an megtartott
rendkiviili nyilvanos iileserol

Rendeletek:

Hatarozatok:
53/2014. (V.08.) hatarozat54/2014. (V.08.) hatarozat55/2014. (V.08.) hatarozat-

napirend elfogadasar61
Fa1unap rendezvenyr61
a 2014. evi ki:izbeszerzesi tervr61

Jegyzokonyv
Kesziilt: Vertesboglar Kozseg Onkonnanyzata Kepviselo-testi.iletenek 2014. majus 8-an 17.50 6rakor
megtartott rendkiviili nyilvanos Uleserol.
Helye: Muvelodesi Haz, Vertesboglar, Alkotmany u. 7.
Jelen vannak:
Sztanyi Istvan
J6kai Erika
Metyk6 J6zsef
Sarosi Ferenc

Nemeth Janos

polgarmester
alpolgarmester
kepviselo
kepviselo

kepviselo

Jelen Ievo meghivott:
T6th Janosne
Terjekne Hadlacki Csilla

cimzetes fOjegyzo
iskola igazgat6

Jegyzokonyvvezeto:
Majome Burghardt Angela

igazgatasi f0eload6

Sztanyi Istvan polgarmester:
Koszontok mindenkit a mai rendkiviili nyilvanos Ulesi.inkon. Nemeth Janos jelezte tavolmaradasat a
mai Ulesrol. Megallapitom, hogy az Ules hatarozatkepes, mert az 5 fOs kepviselo-testi.iletbOl 4 fo jelen
van. A meghiv6ban szereplo napirendet javaslom kiegesziteni a 2014. evi kozbeszerzesi terv
targyalasaval. Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM"
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
53/2014.CV.8.) hatarozata
napirend elfogadasarol

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testl.ilete, a 2014. majus 8-i zart Kepviselotestl.ileti Ules napirendjet a kovetkezok szerint fogadja el:
1. Falunapi rendezveny szervezese
El6terjeszt6: polgannester

2. 2014. evi kozbeszerzesi tervrol
El6terjeszt6: polgannester

N a p i r e n d e k targyahisa:
1. Falunapi rendezveny szervezese

Sztanyi Istvan polgarmester:
A Falunapunkat a korabbi evekhez hasonl6an majus vegen javaslom megtartani, en az utols6
szombatot, 31-et javaslom. A Bicskei Egeszsegk6zpontb61 jeleztek, hogy kijonnenk a helyszinre, es
szurest tartananak a lakossag reszere. A szures teljeskoru, mindenre kitetjedo, ezert ket irodara lenne
szi.iksegi.ik. Ugy gondoltam, hogy a jovo heten tartsunk egy munkamegbeszelest a reszleteket illetoen.

1

Terjekne Hadlacki Csilla iskola igazgat6:
Egesz napos rendezvenyt tartsunk, vagy csak delutimi programokkal kes:zUljunk?
Sztanyi Istvan polgarmester:
A szures miatt egesz naposra gondoltam. Delutim lehetne a dijak atadasa a zart Ules donteseinek
megfeleloen. A Falunap koltsegeinek fedezesere 200 ezer forintot javaslok a koltsegvetesunkben erre a
celra elki.iloniteni.
Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM"
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
54/2014.(V.08.) hatarozata
Falunapi rendezvenyrol
Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testi.ilete, 2014. majus 31-en Falunapot tart,
melynek koltsegeire koltsegvetesebOl 200 ezer forintot elki.ilonit.
Felhatalmazza a polgarmestert a szlikseges megrendelesek alairasara.
Hatarido: 2014. majus 31.
Felelos: polgarmester
2. 2014. evi kozbeszerzesi tervrol
Sztanyi Istvan polgarmester:
A 2014. aprilis 24-i nyilvanos Ulesi.inkon a 43/2014. (IV.24.) hatarozattal dontotti.ink arr61, hogy a
Kepviselo-testi.ilet kozbeszerzesi tervet nem fogad el, mivel koltsegvetesi.ink kozbeszerzes koteles
beruhazast nem tartalmaz. Ez a hatarozatunkat m6dositani szlikseges annyiban, hogy
koltsegvetesi.inket figyelembe veve kozbeszerzest onkormanyzatunk nem tervez.
Aki ezzel a m6dositassal egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM"
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
55/2014.(1V.24.) hatarozata
a 2014. evi kozbeszerzesi tervrol

v ertesboglar Kozseg

Onkormanyzatanak Kepviselo-testi.ilete, a 2014. evi koltsegveteset figyelembe
veve kozbeszerzest nem tervez.
E hatarozat elfogadasaval egyidoben a Kepviselo-testi.ilet 43/2014. (IV.24.) hatarozata hatalyat veszti.
Hatarido: azonnal
Felelos: polgarmester
Tobb bejelentes nem erkezett. A Polgarmester megkoszonte a resztvevok megjeleneset, es a
nyilvanos iilest 18:10-kor bezarta.

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata
8085 Vertesbogl<1r, Alkotmany u. 3.
e-mail: hivatal@veiiesboglar.fej er.hu www. vertesboglar.hu

MEGHIVO
.j

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete
2014. m:ijus 8-:in (csiitortok) 17.00 6rakor
rendkiviili nyilvanos es azt kovetoen zART Ulest tart, melyre ezliton
szavazati/tanacskozasi joggal tisztelettel meghivom.

Az iiles helye: MuvelOdesi Haz, V ertesboglar, Alkotmany u. 7.

Nyilvanos iiles napirendje:
1. Falunap rendezveny megbeszelese
Eloterjeszto: polgarmester

Zart iiies napirendje:
1. Kitiinteto cimek adomanyozasa
Eloterjeszto: polgarmester

A napirendek fontossagara val6 tekintettel megjelenesere feltetleniil szamitok!
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Vertesboglar, 2014. majus 7.

Sztanyi Istvan sk.
polgarmester

JELENLETI

IV

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
2014. majus 8-an 17.00 6rakor megtartott
RENDKiVOLI nyilvanos iileserol

Szavazati joggal meghivottak:
1.)

Sztanyi Istvan

polgarmester

2.)

J6kai Erika

al polgarmester

3.)

Metyk6 J6zsef

kepvisel6

4.)

Nemeth Janos

kepvisel6

5.)

Sarosi Ferenc

kepvisel6

Tanacskozasi joggal meghivottak:
1.)
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3.)

Hunics Ildik6 AMK igazgat6 ............................ ............ ~ .. · ~ · i " T '(';' """'."'.""""""""'

4.)

Terjekne Hadlacki Csilla megbfzott iskola igazgat6 .....

5.)

Keilbach Peter egyhaz vilagi elnok .............................................................................. .

6.)

T6th Lajos Sportegyesiilet Elnoke .............................................................. .. ................ .

7.)

Nacsak Tamas Kozalapftvany Kurat6riumi Elnok .................................................... ..

8.)

Deckert Laszlo Polgar6rseg Elnoke .......................................... .. ............................... ..

9.)

Botka J6zsef OTE Elnoke .............................................................................................. ..

10.)

Balint Attila OTE parancsnoka ......... ... ......................................................................... .
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