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Távolmaradt: Staub József önkormányzati képviselő
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Horváth Iván, a Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Oszvald József, a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Krámli József kislődi lakos
A meghívottak közül megjelent és kizárólag az 1. napirendi pont tárgyalásánál jelen
volt:
Krámli József kislődi lakos
A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Csekényi István polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 6 fő
megjelent, 1 fő pedig távolmaradt, így a testület határozatképes.
A rendkívüli, nyilvános ülést megnyitotta.
Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot
fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Városlőd Község Önkormányzat 30/2014. (III.18.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.MÁRCIUS 18-i rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés a Városlőd 08/118 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés a 2014. évi virágosítási feladatok elvégzéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés lapbehúzós szkenner vásárlásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Beszámoló a 2013. évben végzett szociális gondozási tevékenységről, és szociális
étkeztetésről
Előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés a takarítói állásra érkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
8.) Szóbeli előterjesztés közvilágítási lámpa felszereléséről
Előadó: Csekényi István polgármester
9.) Szóbeli előterjesztés a Városlőd Nagy Lajos király utca tervezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
10.) Szóbeli előterjesztés a Városlődi Közös Hivatal konyhájában vízszerelési
munkálatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés a Városlőd 08/118 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról

Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Megkérte Krámli József urat, hogy mondja el véleményét. Krámli József kislődi lakos
elmondta, hogy a földhivatalnál jelenleg is ő a terület bejegyzett használója, de szeretné jogilag
is rendezni a haszonbérletet.
Polgármester elmondta, hogy azért ilyen rövid a haszonbérlet, mivel az önkormányzat szeretné
a későbbiekben művelni majd a területet.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Városlőd Község Önkormányzat 31/2014. (III.18.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezve 78/2013.
(VI.25.) számú Kt. határozatát Krámli József 8446 Kislőd, Kossuth u. 3. szám alatti lakos
részére a melléklet haszonbérleti szerződéssel haszonbérbe adja az Önkormányzat
tulajdonában álló, Városlőd külterület 08/118 hrsz-ú 11282 m2 nagyságú szántó, legelő
művelési ágú ingatlant 2014. április 1. napjától 2015. szeptember 30. napjáig évente
aranykoronánként 50 kg őszi búza folyó év augusztus 31-i tőzsdei árának megfelelő összegért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés képviselőtestület nevében történő aláírására, egyben utasítja a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

2.)Napirend: Előterjesztés a 2014. évi virágosítási feladatok elvégzéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 32/2014. (III.18.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Község 2014. évi virágosítási
feladatainak ellátását – különösen az egynyári és az elpusztult növények pótlását, új
növények, tartószerkezetek vásárlását – 2014. évi költségvetése terhére legfeljebb
400.000 forint, azaz négyszázezer forint összegben finanszírozza.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2014. augusztus 30-ig
3.)Napirend: Előterjesztés Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 33/2014. (III.18.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat
figyelembe véve, az óvodai nevelést ellátó intézményébe a beiratkozás
időpontját a 2014/2015. nevelési évre az alábbiakban állapítja meg:
2014. április 22-től 24-ig minden nap 9-15 óráig
Az óvodai jelentkezés helye:
Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda(8445 Városlőd, Kolostor u. 43.)
A beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően legalább 30 nappal
korábban a fenntartó a Helyi Televízióban, Városlőd község honlapján,
Városlőd, Csehbánya és Farkasgyepű község hirdetőtábláin, valamint a
Városlődi Német Nemzetiségi Óvodában helyben szokásos módon a szülők
számára közzéteszi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
4.)Napirend: Előterjesztés lapbehúzós szkenner vásárlásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
dr. Ádám Renáta jegyző elmondta, hogy a lapbehúzós szkenner vásárlása már a német
nemzetiségi önkormányzatnál is felmerült és elnök előzetesen jelezte, hogy vásárolni kívánnak
egy ilyen készüléket, de döntés erről csak a 2014. március 25-i ülésén várható. Két készülék
nem szükséges.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a
döntést a 2014. március 25-t követő üléséig halassza el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a döntéshozatalt a 2014. március 25-t követő üléséig elhalasztotta.

5.)Napirend: Előterjesztés Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 34/2014. (III.18.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetése terhére
5.000,-Ft, azaz ötezer forint támogatásban részesíti az Országos Mentőszolgálat
Alapítványt (számlaszám: 10800007-68164029).
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
6.)Napirend: Beszámoló a 2013. évben végzett szociális gondozási tevékenységről, és
szociális étkeztetésről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 35/2014. (III.18.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd településen 2013.
évben végzett szociális gondozási tevékenységről, és szociális étkeztetésről szóló
melléklet beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
7.)Napirend: Előterjesztés a takarítói állásra érkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Elmondta, hogy az 7 fő közül 1 főnek nincs meg a szükséges iskolai végzettsége. Hozzátette,
hogy számára a legszimpatikusabb Rába Éva pályázata. Ismeri a hölgyet, tudja, hogy jól takarít,
ezt az előző munkahelyeiről hallotta.
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy ő elsősorban városlődi lakost szeretett
volna takarítóként felvenni.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő 1.számú határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
1. Városlőd Község Önkormányzat 36/2014. (III.18.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a
pályázatban foglalt feltételeknek nem felel meg elutasítja Kiszlinger Istvánné 8445
Városlőd, Hölgykő u. 3. szám alatti lakosnak az Önkormányzat által kiírt takarítói
állására benyújtott pályázatát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sikertelenül pályázót –
pályázatának egyidejű visszaküldése mellett – erről értesítse.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő 2 a) határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

2. Városlőd Község Önkormányzat 37/2014. (III.18.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Molnár Zoltánné 8445
Városlőd, Pápai u. 12. szám alatti lakosnak az Önkormányzat által kiírt takarítói
állására benyújtott pályázatát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sikertelenül pályázót –
pályázatának egyidejű visszaküldése mellett – erről értesítse.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő 3 a) határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

3. Városlőd Község Önkormányzat 38/2014. (III.18.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Szabó Istvánné 8445
Városlőd, Petőfi Sándor u. 3. szám alatti lakosnak az Önkormányzat által kiírt
takarítói állására benyújtott pályázatát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sikertelenül pályázót –
pályázatának egyidejű visszaküldése mellett – erről értesítse.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő 4 a) határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

4. Városlőd Község Önkormányzat 39/2014. (III.18.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Váradi Máténé 8446
Kislőd, Zrínyi u. 49.szám alatti lakosnak az Önkormányzat által kiírt takarítói állására
benyújtott pályázatát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sikertelenül pályázót –
pályázatának egyidejű visszaküldése mellett – erről értesítse.

Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő 5 a) határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

5. Városlőd Község Önkormányzat 40/2014. (III.18.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Kerekesné Bajor
Gabriella 8445 Városlőd, Pille u. 50.szám alatti lakosnak az Önkormányzat által kiírt
takarítói állására benyújtott pályázatát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sikertelenül pályázót –
pályázatának egyidejű visszaküldése mellett – erről értesítse.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő 6 a) határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

6. Városlőd Község Önkormányzat 41/2014. (III.18.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Bódi Sándorné 8445
Városlőd, Béke u. 17. szám alatti lakosnak az Önkormányzat által kiírt takarítói
állására benyújtott pályázatát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sikertelenül pályázót –
pályázatának egyidejű visszaküldése mellett – erről értesítse.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő 7 b) határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

7. Városlőd Község Önkormányzat 42/2014. (III.18.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rába Éva 8446 Kislőd,
Erdészházak 3. szám alatti lakos az Önkormányzat takarítói állására benyújtott
pályázatát elfogadja és 2014. március 19. napjától 3 hónap próbaidő kikötésével
határozatlan időre teljes munkaidőben, napi nyolc órás munkavégzéssel takarítói
munkakörbe kinevezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
8.)Napirend: Szóbeli előterjesztés közvilágítási lámpa felszereléséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Szabadics Öko Kft. városlődi gazdasági
társaságtól kért ajánlatot 6 db újmajori közvilágítási lámpa szerelésére. Az árajánlat a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (III.18.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szabadics Öko Kft.
(8445 Városlőd, Mohácsi u. 1.) 6 db közvilágítási lámpa felszerelésére adott
árajánlatát és az árajánlatban szereplő bruttó 337.566,-Ft, azaz bruttó
háromszázharminchétezer-ötszázhatvanhat forint összegért megrendeli a gazdasági
társaságtól lámpák Városlőd, Újmajor külterületén történő felszerelését.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 43/2014. (III.18.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szabadics Öko Kft.
(8445 Városlőd, Mohácsi u. 1.) 6 db közvilágítási lámpa felszerelésére adott
árajánlatát és az árajánlatban szereplő bruttó 337.566,-Ft, azaz bruttó
háromszázharminchétezer-ötszázhatvanhat forint összegért megrendeli a gazdasági
társaságtól lámpák Városlőd, Újmajor külterületén történő felszerelését.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
9.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a Városlőd Nagy Lajos király utca tervezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy már többször felmerült testületi üléseken a
Nagy Lajos király utca problémája. Az utca művelési ága jelenleg kivett beépítetlen terület,
mely megváltoztatása mindenképpen szükséges. A Közlekedési Hatóság közlése szerint az utra
fennmaradási engedélyt kell kérni és azt újra terveztetni. A tervezésre kaptunk már két ajánlatot.
Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
dr. Ádám Renáta jegyző megjegyezte, hogy kérjen a testület egy állásfoglalást a földhivataltól,
mert lehetséges, hogy a művelési ág módosítás megoldható terveztetés nélkül is
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület halassza el a döntést a földhivatali állásfoglalás megérkezéséig.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett elhalasztotta a döntést a földhivatali állásfoglalás megérkezéséig.
10.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a Városlődi Közös Hivatal konyhájában vízszerelési
munkálatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Közös Hivatal konyhájaként funkcionáló
helyiségbe jelenleg beépítésre kerültek a bútorok, azonban ahhoz, hogy ténylegesen konyhának
lehessen nevezni a helyiséget szükséges oda a víz bevezetése is, illetve bojler vásárlása. Ezen

munkálatokra kért és kapott árajánlatot a VÉPGÉP Épületgépészeti Kft-től, aki a munkálatokat
anyagköltséggel együtt nettó 165.300,-Ft+ÁFA összegért vállalná.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (III.18.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a VÉPGÉP
Épületgépészeti Kft. (8200 Veszprém, Áchim András tér 9. adószám: 12848124-219) Városlődi Közös Hivatal konyhájába vízszerelési munkálatokról szóló ajánlatát,
és az árajánlatban szereplő nettó 165.300,-Ft+ÁFA (27 %), azaz NETTÓ
EGYSZÁZHATVANÖTEZER-HÁROMSZÁZ forint összegért megrendeli a
gazdasági társaságtól a munkálatokat.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 44/2014. (III.18.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a VÉPGÉP
Épületgépészeti Kft. (8200 Veszprém, Áchim András tér 9. adószám: 12848124-219) Városlődi Közös Hivatal konyhájába vízszerelési munkálatokról szóló ajánlatát,
és az árajánlatban szereplő nettó 165.300,-Ft+ÁFA (27 %), azaz NETTÓ
EGYSZÁZHATVANÖTEZER-HÁROMSZÁZ forint összegért megrendeli a
gazdasági társaságtól a munkálatokat.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi ülést
20.30 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

