Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4-5/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2011. március 23-án megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza ülésterme
Jelen vannak:
Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester, Aranyi János Gábor, Banyári
István, Halászné Kovács Éva, Matula Jánosné és Vasaji László Arnold képviselők (7 fő)
Később érkezett:
Vasaji László Arnold képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Kovács Éva jegyző asszony, Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja

Vörös Sándor polgármester úr
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, valamennyi jelenlevő
vendéget. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitom. Tájékoztatásul
szeretném elmondani, hogy a mai ülés jegyzőkönyvét Aranyi János Gábor és Banyári István
képviselő urak hitelesítik. Az elkövetkező testületi ülés nyitásaként mindig el fogom mondani
a két hitelesítő nevét, valamint kiosztásra fog kerülni az önkormányzat aktuális likviditási
helyzete. Ezen kívül egy hónapos csúszással a költségvetésünkben szereplő előirányzat
felhasználásának mértékére is kimutatást fog mindenki megkapni.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.
1.) Költségvetési rendelet módosítása (IV. negyedéves)
2.) Egyéb ügyek

Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendeket 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása.
1./ Napirend
Költségvetési rendelet módosítása (IV. negyedéves)

Vörös Sándor polgármester úr
Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet, ezért felkérem a bizottság
elnökét, hogy mondja el javaslatukat.

Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság a 2010. évi költségvetés 5. módosítását elfogadásra javasolja a testület számára.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a bizottság javaslatával?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták Dunavecse
Város Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (III.24.) rendeletét a Költségvetési
rendeletről szóló 5/2010. (II.10.) számú rendelet módosításáról.
(A rendelet teljes terjedelmében e jkv-höz csatolva van)
/Vasaji László Arnold képviselő úr megérkezett, jelen van 7 fő képviselő/
2./ Napirend:
Egyéb ügyek
a) Civil szervezetek épülethasználatának kérdése

Vörös Sándor polgármester úr
Szeretnék felvetni egy témát, ami a civil szervezetekkel, egyesülettel kapcsolatban merült fel,
konkrétan a Sportegyesülettel kapcsolatban. A bizottság javaslata az volt, hogy a naturális
mutatók alapján határozzunk meg egy keretet a víz, a gáz és az áram esetében. Jegyző asszony
jelezte, hogy ezt valamennyi civil szervezet, - akik igénybe vesznek valamilyen
önkormányzati intézményt részére meg kell határozni, különben diszkriminatív jellegű.
Kovács Péter alpolgármester úr
Teljesen egyetértek az indítvánnyal. Ilyen alapon a többi civil szervezetnél is be kellene
állítani a fűtést és a világítást, valamint az áramfogyasztást. Ha nincs a Sportegyesület,
Dunavecse Város Önkormányzatának akkor is a feladata sportpálya fenntartása. A pályát
nyírni kell, öntözni kell. A művelődési ház költségeit szét lehet osztani azok között a civil
szerveztek között, akik azt használják – mert így igazságos.
Halászné Kovács Éva képviselő asszony
A művelődési házat sokan használják, viszont a sportpályán az épületet csak az egyesület
használja. Nem ugyanaz a helyzet.
Banyári István képviselő úr
A sportpálya épületében vannak felszerelve fogyasztásmérők, tehát mérhető a fogyasztás.
Kovács Péter alpolgármester úr
A művelődési ház esetében is mérhető a fogyasztás.
Matula Jánosné képviselő asszony
A három civil egyesület – Sportegyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Polgárőrség – volt az,
akinél nem volt teljesen megállapítható az a plusz költség, amit a civil szervetek támogatása
felett kaptak, egyik jutalomként, a másik áramszámla, gázszámla vagy mosatási, illetve egyéb
címszó alatt. Azt mondtuk, hogy legyen támogatás és férjenek bele. Lehet költségvetésből
finanszírozás is, de a keretet ne lépjék túl. A célunk az, hogy azt a keretet, amit rászabtunk ne
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lépjük túl. Azért lett volna ez a naturális mutató is, hogy a támogatáson felül keressenek
szponzorokat. Mindenképpen a költségtakarékosság címszó alatt volt ez, azzal egyetértek
Alpolgármester úrral, hogy lehet más formát is találni. De az a véleményem, hogy a
megállapított támogatási összeget az egyesület ne lépje túl. A véleményem az, hogy a
takarékosság címszó alatt állapodjunk meg valamiben, hogy semmiképpen ez az érték ne
menjen túl.
A másik dolog nem ide való, de ehhez kapcsolódik, ha valamit eldöntünk, akkor a döntés
pillanatában gondoljuk át az egészet, hogy ne történjen az meg, - ami meg is történt - hogy
nem jó az intézkedés. Én nagyon röghöz kötött vagyok, ragaszkodom ahhoz, amit
eldöntöttem. A Sportegyesületnél is úgy érzem, hogy meg van a támogatás, megállapodtunk a
naturális mutatókban, most viszakozt fújunk, mert a naturális mutatókat nem lehet a többi
civil szervezet miatt alkalmazni. Úgy érzem, hogy mindenhol csökkenteni kellene a
kiadásainkat.
Vörös Sándor polgármester úr
Az egészet azért hoztam fel, mert Jegyző asszony jelezte, hogy törvényességi aggályokat fog
felvetni. Nekem semmi kifogásom nincs a mutatók irányába.
Kovács Éva jegyző asszony
Ehhez szeretnék némi kiegészítést tenni. Alpolgármester úr által elmondottakat
nagymértékben támogatom – ezt a véleményt is képviselem. A művelődési házat igénybe
vevő civil szervezetek esetében ugyanígy kerüljenek kimutatásra a rezsiköltségek. Beszéltem
a gazdálkodási vezetőnkkel erről, aki megerősített abban, hogy az igénybevétel idejére a
rezsiköltségek kimutathatók. Ha az előző évet tekintjük bázisnak, amikor is van arról
kimutatásunk, hogy melyik civil szervezet hány alkalommal vette igénybe a művelődési
házat, az intézmény vezetője pedig meg fogja tudni mondani, hogy egy-egy alkalommal hány
órát töltöttek ott. Ezek figyelembe vételével meghatározható egy összeg, a határozatokba
belekerülhet természetbeni juttatásként.
Halászné Kovács Éva képviselő asszony
De az belekerülhet, hogy feladatként ki van írva, hogy ki kell dolgozni.
Kovács Éva jegyző asszony
Igen egy külön határozatba.
Banyári István képviselő úr
A sportegyesületnél ez jól behatárolható, mert van egy bázisszámuk. Bár az igaz, hogy nem
lesz teljesen igaz, mert a múlt évben gázfűtés volt, most viszont árammal működtetjük a
fűtést. Ennek ellenére megemeltük volna kétszázezer forinttal a keretösszeget - a villamos
áram költség miatt - és ezt beletehettük volna a határozatba.
Halászné Kovács Éva képviselő asszony
Azért sem ugyanaz a helyzet, mert ha akármelyik másik intézményt veszem, ott van egy
intézményvezető, aki a takarékosságért felel. Itt viszont nincs olyan dolgozónk, aki ezt
felügyelné.

Erdélyi László az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külső tagja
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Korábban arról már volt szó, hogy a művelődési házba rendezvény esetén legyen ott egy
dolgozó és felügyelje azt.
Matula Jánosné képviselő asszony
Egy jól működő településen a művelődési háznak mindig üzemkésznek kell lennie és helyt
adni a rendezvényeknek. Én úgy érzem, hogy ez a fajta intézkedés előbb-utóbb a civil
szervezetek megszűnését eredményezné. Az, hogy helyt adunk, az amúgy is fűtött, világított
művelődési házba az egy dolog, Ki lehet számolni, a rezsióradíjat, de van úgy, hogy egyszerre
fut 3-4 rendezvény is. Akkor mikor vagyunk igazságosak?
Halászné Kovács Éva képviselő asszony
Én még mindig azt mondom, hogy ott kint valamiféle korlátot kell szabni.
Banyári István képviselő úr
Egy intézményvezető felel az intézményéért, de egy szakosztályvezető, csak társadalmi
funkciót tölt be, nincs köze az önkormányzathoz.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Ez csak kimutatásként fog szerepelni a határozatban, a támogatásból ezt nem vonjuk le.
Banyári István képviselő úr
A véleményem az, hogy a tavalyi bázishoz teszünk valamennyit, mivel a fűtés és a melegvíz
nem gázzal, hanem árammal működik. Így meghatározhatunk egy keretet.
Matula Jánosné képviselő asszony
Arra nincsen cél, hogy a túllépést hogyan tudjuk szabályozni.
Aranyi János Gábor képviselő úr
A sportolóknak is meg kellene próbálni pluszt, a támogatáson felül előteremteni.
Kovács Péter alpolgármester úr
Nekem az volt a kifogásom, hogy több civil szervezet a támogatáson kívül önerőt nem tud
felmutatni.
Vörös Sándor polgármester úr
Úgy érzem, hogy erre most nem tudunk döntést hozni, a jövő héten lesz pénzügyi ülés,
megkérem a gazdálkodási csoportvezetőt, hogy nézzen utána, hogy mekkora összeget
tervezett be működési költségre a sporttelepnél. Véleményem szerint, a kimutatott összeg
feletti részt az önkormányzat ne térítse meg. Másik javaslatom az lenne, hogy a jövőben a
támogatást önerőhöz kössük.
Továbbá szeretném elmondani, hogy a vezetői megbeszélésen kértem a művelődési ház
igazgatónőjét, hogy nézzék meg alaposan a megjelent Kormányrendeletet, amely
rendezvényszervezésekre vonatkozik. Javaslom az Oktatási és Szociális Bizottságnak, hogy a
következő ülésén vegye napirendre és vizsgálja meg a művelődési háznak a működésével
kapcsolatos kérdéskört.

Banyári István képviselő úr
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Úgy érzem ezt a kérdéskör nem az oktatási bizottságra tartozik, hanem a városgazdálkodási
bizottságra.
Vörös Sándor polgármester úr
Akkor úgy fogalmaznék, hogy az a bizottság tárgyalja, amely a szakterületéhez legközelebb
érzi, legfőképp azért, mert a rendelet a rendezvényszervező felelősségét részletezi és a
jövőben az intézményünkre is hatással lesz.
Matula Jánosné képviselő asszony
Ez nem bizonyos létszám felettre vonatkozik?
Kovács Éva jegyző asszony
De igen, zárt helyen 300, szabadban 1000 fő felett.
Vörös Sándor polgármester úr
A hatálybalépéstől számítva 60 nap áll rendelkezésünkre, ezért a bizottságok valamelyike
vizsgálja meg a lehetőségeket.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozták:
87/2011.sz.Kt.h.
Civil szervezetek épülethasználatának
kérdése
Határozat
A képviselő-testület a civil szervezetek épülethasználatának kérdése napirend keretében az
alábbi határozatot hozta:
1./ A képviselő-testület felkéri a gazdálkodási csoportvezetőt, hogy az Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottság ülésére mutassa ki a sportpálya 2011. évre betervezett működési előirányzatait,
naturális mutatóit, amelynek figyelembe vételével a testület meghatározza a
Sportegyesületnek természetben nyújtott támogatás mértékét.
2./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy a civil szerveztek jövőbeni támogatását önerőhöz
kívánja kötni, s ennek jogi lehetőségeinek kidolgozására felkéri Kovács Éva jegyzőt.
Határidő: 2012. évi támogatások igényeinek benyújtása
3./ A képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a zenés, táncos rendezvények engedélyezése
tárgyában megjelent Kormány rendelet kapcsán megbízza az Oktatási és Szociális
Bizottságot, valamint a Városgazdálkodási Bizottságot, hogy a Művelődési Ház
dokumentumait vizsgálja meg, s az esetleges szabálytalanságok, hiányosságok megoldására
tegyenek javaslatot.
4./ Ezen határozatról értesül:
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Kovács Éva jegyző asszony
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- Oktatási és Szociális Bizottság tagjai
- Városgazdálkodási Bizottság tagjai
- Aranyi Ágota intézményvezető

b) GPRS készülékkel kapcsolatos információ

Vörös Sándor polgármester úr
A mezőőrök ellenőrzésére árajánlatokat kaptam GPS készülék használatára. Az egyik
ajánlatban két készülék szerepel, véleményem szerint egy készülék is elegendő lenne. Úgy
gondolom, hogy lenne egy fix hely, ahonnan mindennap felvennék a készüléket, és felváltva
dolgoznának, így egész nap lenne valaki a határban. Különböző helyekre ellenőrző pontok
lennének kihelyezve, amit kötelezően körbe kellene járnia. Így számon lehetne rajtuk kérni,
hogy hol járnak.
Kovács Péter alpolgármester úr
Kellene egy ember, aki a bejárási programot változtatja, hiszen a szezonális terményt kell
védeni.
Vörös Sándor polgármester úr
Ezek az ellenőrzési pontok időszakonként átrakhatók. Időnként összehívjuk a gazdákat és ők
megmondják, hogy mikor, hová kell a pontokat kihelyezni.
Banyári István képviselő úr
Abban igaza van a gazdáknak, hogy télen is kifizetünk a mezőőröknek üzemanyagköltséget,
közben otthon ülnek.
Kovács Péter alpolgármester úr
Pedig télen is van munka, megakadályozhatnák a falopásokat.
Matula Jánosné képviselő asszony
Ha a munkabeosztásukat megbolygatjuk, akkor különböző pótlékokat kell a részükre
fizetnünk.
Kovács Éva jegyző asszony
A kinevezését módosíthatjuk havi, vagy háromhavi munkarendnek megfelelően.
Banyári István képviselő úr
Ezt úgy kell nézni, hogy reggel 8 órától délután 4 óráig nem kell kimenni a határba, mert kint
vannak a gazdák. A frekventált idő a hajnal és az alkonyat, és az éjszaka lenne.
Vörös Sándor polgármester úr
Én azt javaslom, hogy egy készüléket fizessünk elő április 1-jétől és próbálkozzunk meg az
osztott munkaidővel.
Kovács Péter alpolgármester úr
Én az ellenőrzési pontok és azok látogatásának változtatásával értenék egyet, hiszen ez
kifigyelhető és akkor ezzel az intézkedéssel nem érünk el semmit.
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Vörös Sándor polgármester úr
Véleményem szerint a pontok között úgy jár, ahogy akar.
Banyári István képviselő úr
Fel fogunk tenni 20-25 db ellenőrzési pontot, ezzel lefedjük az egész határt. Nem kell minden
pontot végigjárnia, csak azt, amit megkap az eligazításon.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet az egy készülék bérlésével?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
88/2011.sz.Kt.h.
GPRS készülék használata
Határozat

1./ A képviselő-testület a kapott tájékoztatás és a beérkezett árajánlatok alapján úgy dönt,
hogy a mezőőrök által ellátott feladatok ellenőrizhetősége érdekében 1 db GPRS (járőr
ellenőrző) készüléket bérel a Duna-Őr Security Kft-től havi 6.000 Ft + ÁFA összegért rendeli
meg.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza Vörös Sándor polgármester urat a szolgáltatási
szerződés aláírására.
3./ A képviselő-testület felkéri a gazdálkodási csoportvezetőt, hogy az 1. pontban
meghatározott díjat az önkormányzat költségvetésébe tervezze be.
4./ Ezen határozatról értesül:
- Duna-Őr Security Kft. Dunavecse, Petőfi u. 5.
- Vörös Sándor polgármester
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

c) Járóbeteg szakrendelő átköltözésével felmerülő költségek megvitatása

Vörös Sándor polgármester úr
Március 28-ától megkezdődik a szakrendelő átköltöztetése az új szárnyba. Több árajánlatot
kaptam az átköltöztetésre, ezért szeretném, ha részben egyet tudnánk érteni ennek a
költségeivel. Több szakrendelésre csak egy ajánlatot kaptunk, ezért nagy lehetőségünk nincs.
A labor átköltöztetését ideiglenes helyére egy cég 107 ezer forint + ÁFA-ért vállalja.
Javaslom ezen összeg elfogadását.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
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Vörös Sándor polgármester úr
A fogászatot 224 ezer forint + ÁFA összegért költözetné át a vállalkozás, úgy, hogy a
pakolási munkákat nekünk kellene elvégezni. Ezt az árajánlatot nem fogadtuk el.
Kovács Péter alpolgármester úr
Felajánlottuk, ha 120 ezer forint + ÁFA összegért elvállalják, akkor átköltöztethetik a
fogászatot. A szóban történt megbeszélés alapján el fogják vállalni a munkát.
Vörös Sándor polgármester úr
Ha nem költöztetjük át a fogászatot, akkor három hónapig nem tud üzemelni. Úgy gondolom,
hogy lehet, hogy nem kellene ezt az összeget nekünk kifizetni, hiszen az orvos vállalkozó.
Kovács Éva jegyző asszony
Független attól, hogy ő vállalkozó orvos, de kötelező alapellátást lát el.
Vörös Sándor polgármester úr
A lényeg az, ha a felajánlott összegért elvállalja a vállalkozás az átköltöztetést, akkor
átköltözik a fogászat, többet nem tudunk fizetni.
Kovács Péter alpolgármester úr
Ezeket, az összegeket duplán kell számolni, hiszen később vissza is kell költöztetni a
rendeléseket.
Vörös Sándor polgármester úr
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy 120.000 Ft + ÁFA árat
fizessünk a fogászat átköltöztetéséért?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.
Vörös Sándor polgármester úr
A következő tétel a telefonközpont átszerelési költsége, erre 85 ezer forint + ÁFA ajánlatot
kaptunk. A központot át kell rakni, mégha ideiglenesen, akkor is. Kérdésem az lenne, hogy a
KFKI üzletkötőjét meghívjam-e a következő pénzügyi bizottsági ülésre? Így lehetőség nyílna,
hogy kérdéseket intézzük felé az új telefonközponttal és a kötbérfizetéssel kapcsolatban.
Banyári István képviselő úr
Egyetértek a meghívással. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ez a telefonközpont az új
szakrendelőben kicsi lesz, csak a félszárnyra elég. Mindenképpen új központ kell, erre küldött
át ajánlatot, mely szerint 1.680 ezer forint + ÁFA-ért felszerelik az új központot, három éves
szerződéssel. Ebben az esetben ugyanúgy fizetjük a 120 ezer forintot a három központra –
iskola, hivatal, rendelőintézet. Három év után maradványértéken eladja nekünk az iskolai
központot és a hivatali központot 210 ezer forintért. Ha azt el tudnánk vele érni, hogy ne csak
az iskoláét adja oda maradványértéken, hanem a szakrendelőjét is, akkor elvileg fizetünk
három évig havi 120 ezer forintot, felszereli ingyen az új telefonközpontot és akkor miénk
lesz mind a három központ. Ebben az esetben felbontjuk a karbantartási szerződés és vállaljuk
azt, ha elromlik – ami új esetén nem szokott előfordulni – azt megfizetjük.
Vörös Sándor polgármester úr
Javaslatom az, hogy a Panasonic központot szereltessük át az említett összegért.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
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A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.

Vörös Sándor polgármester úr
A következő tétel a munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer átköltöztetése 15.000 Ft +
ÁFA összegért. Ez az eszköz a végleges helyére kerül. Javaslom az átszerelését.
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal?
A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavaztak.

Vörös Sándor polgármester úr
A teljes számítógépes rendszer átszerelése és beüzemelése is szerepel a listán 200 ezer forint
+ ÁFA árért. Erre azt gondoltam, hogy az önkormányzat saját dolgozói gárdájával meg tudja
oldani.
Banyári István képviselő úr
Ha nem sikerül, akkor 350 ezer forint + ÁFA-t kell másodkörben fizetni érte.
Vörös Sándor polgármester úr
Én hálózati szakmérnök is vagyok, ezért úgy gondolom, hogy talán sikerülni fog.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Véleményem szerint az ajánlatok jók, el kell fogadni azokat.
Matula Jánosné képviselő asszony
A fogszakorvosnak van magánrendelője, nem tudja addig ott ellátni a betegeket?
Kovács Péter alpolgármester úr
Csak kettő hetet vállalt be a magánrendelőjébe.
Matula Jánosné képviselő asszony
Évtizedek óta a szakrendelőben dolgozik a doktornő, erre való tekintettel bevállalhatta volna
az átmeneti időszakot is a rendelőjében.
Banyári István képviselő úr
Azt gondolom, hogy az 50 %-át igazán átvállalhatná.
Matula Jánosné képviselő asszony
A véleményem az, hogy egy becsületes doktornő van Dunavecsén, aki megvette a praxisához
az eszközöket. Ugyanezt kellett volna elérni mindegyiknél. A rendelőintézet az nem
alapellátás, hanem plusz vállalt feladat.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Meg kellene tőle kérdezni, hogy a felét átvállalná-e?

Vörös Sándor polgármester úr

9

Én ezt már megkérdeztem, azt mondta erre, hogy a minimálbérét alig kapja meg.
Összegezve a szavazások eredményét az átköltöztetés kapcsán a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
89/2011.sz.Kt.h.
Járóbeteg szakrendelő átköltöztetésével
felmerülő költségek
Határozat

1./a) A képviselő-testület a Járóbeteg szakrendelőben lévő telefonközpont átszerelésére tett
árajánlatot elfogadja, s ennek figyelembe vételével a Duna-Őr Security Kft. 85.000 Ft + ÁFA
áron a költöztetést megrendeli
b) A képviselő-testület a munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer átköltöztetésére tett
árajánlatot elfogadja, s annak figyelembe vételével 15.000 Ft + ÁFA összegért a Duna-Őr
Security Kft-től megrendeli.
c) A képviselő-testület a labor átköltöztetésére tett árajánlatot elfogadja, s annak figyelembe
vételével 107.600 Ft + ÁFA összegért az Analyzer Kft-től megrendeli.
d) A képviselő-testület a fogászat átköltöztetésére tett árajánlatot elfogadja, s annak
figyelembe vételével 120.000 Ft + ÁFA összegért a Röntgen Kft-től megrendeli.
2./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a felsorolt pontokban foglalt árak csak egyszeri
költözést tartalmaznak, így a végleges helyre történő költöztetés kapcsán ezek a költségek az
a) és b) pont kivételével kétszer is fel fognak merülni.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza Vörös Sándor polgármester urat a szerződések
aláírására.
4./A képviselő-testület felkéri a gazdálkodási csoportvezetőt, hogy az 1. pontban
meghatározott összegeket az önkormányzat költségvetésébe tervezze be.
5./ Ezen határozatról értesül:
- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető
- Vörös Sándor polgármester
A rendkívüli ülésen több napirend nem volt, polgármester úr megköszönte a részvételt, majd
az ülést bezárta.
Kmft.
Vörös Sándor
polgármester

Kovács Éva
jegyző

10

