CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009
e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu

Szám: 1/2017
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. január 11-én 16.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő és
Horváth Attila önkormányzati képviselő
Springmann Mihály önkormányzati képviselő.
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Fuchs Virág Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Straub Dávid polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai teljes létszámban megjelentek, így
a képviselő-testület határozatképes.
A nyilvános testületi ülést megnyitotta.
Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő nyilvános ülés napirendi
javaslatait fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek között az alábbi napirendi pontok
megtárgyalása lenne szükséges:
1.) Előterjesztés a Csehbányai kultúrház födémszigetelésére és burkolására érkezett árajánlatokról

előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Csehbányai Kultúrház falfelületének festésére, járólapozásra
előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés Németh Szilárd Csehbánya 262/29 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vásárlási
kérelméről
előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés Mártonyi Zsuzsanna és Pethő Imre Csehbánya 262/39 és 262/40 hrsz-ú
ingatlanokra vonatkozó vásárlási kérelméről
előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés közterületi kamerák elhelyezésére érkezett árajánlatokról

előadó: Straub Dávid polgármester

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 1/2017. (I.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.január 11-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés a polgármester 2017.január 1.napjától megváltozott összegű illetményének
rögzítéséről
Előadó: Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
3.) Előterjesztés az alpolgármester illetményéről
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés a polgármester 2017.évi szabadságolási tervének elfogadásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés a Csehbányai kultúrház födémszigetelésére és burkolására érkezett árajánlatokról

előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés Csehbányai Kultúrház falfelületének festésére, járólapozásra
előadó: Straub Dávid polgármester
7.) Előterjesztés Németh Szilárd Csehbánya 262/29 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vásárlási
kérelméről
előadó: Straub Dávid polgármester
8.) Előterjesztés Mártonyi Zsuzsanna és Pethő Imre Csehbánya 262/39 és 262/40 hrsz-ú
ingatlanokra vonatkozó vásárlási kérelméről
előadó: Straub Dávid polgármester
9.) Előterjesztés közterületi kamerák elhelyezésére érkezett árajánlatokról
előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 2/2017. (I.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbányai Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött és a 126/2014.(XII.10.)
számú Kt. határozattal jóváhagyott Együttműködési Megállapodást változatlan
formában jóváhagyja.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2017.január 30.

2.)Napirend: Előterjesztés a polgármester 2017.január 1.napjától megváltozott összegű
illetményének rögzítéséről
előadó: Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Alpolgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Straub Dávid polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra, hogy az
ő béréről van szó, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Straub Dávid polgármester kérésére 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 3/2017. (I.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Straub Dávid főállású polgármester
illetményét 2017.január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés a) pontja szerint 299.151,- Ft-, azaz
kettőszázkilencvenkilencezer-egyszázötvenegy forint összegben állapítja meg.
A főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre és jogosult.
A polgármester választása szerinti, de havonta nettó 12.700,-Ft, azaz tizenkettőezer-hétszáz
forint összegű béren kívüli juttatásra jogosult.

A polgármester illetményéhez kapcsolódó – a munkáltatót terhelő – járulékfizetési
kötelezettség a képviselő-testületet terheli.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr.Ádám Renáta
jegyző
Határidő: azonnal
3.)Napirend: Előterjesztés az alpolgármester illetményéről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra,
hogy az ő béréről van szó, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Kiszlinger Szabolcs alpolgármester kérésére 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 4/2017. (I.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
tiszteletdíját 2017.január 1.napjától a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90
%-ában, azaz 134.618,-Ft összegben állapítja meg.
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre és jogosult.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

4.)Napirend: Előterjesztés a polgármester 2017.évi szabadságolási tervének elfogadásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Alpolgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.

Straub Dávid polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra, hogy az
ő szabadságáról van szó, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Straub Dávid polgármester kérésére 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 5/2017. (I.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Straub Dávid polgármester 2017.évi
szabadságának ütemezését e határozat mellékletét képező ütemezési rend szerint elfogadja

5.)Napirend: Előterjesztés a Csehbányai kultúrház födémszigetelésére és burkolására érkezett
árajánlatokról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A polgármester
felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. Az Albstan-Fa Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8445 Városlőd, Hölgykő u. 14.) bruttó 2.333.750,-Ft összegért, az
RK Trading Kft. (8445 Városlőd, Lehel u. 2.) bruttó 2.297.870,-Ft összegért, Schneider Helmut
egyéni vállalkozó (8445 Városlőd, Hölgykő u. 15.) bruttó 2.375.0000,-Ft összegért vállalná el a
kultúrház födémszigetelését és burkolását. Az ár mindegyik esetben tartalmazza az anyagköltséget is.
Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy az RK Trading
Kft. (8445 Városlőd, Lehel u. 2.) gazdasági társaságtól rendeli meg szolgáltatást bruttó 2.297.870,-Ft
összegért.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 6/2017. (I.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a Csehbányai kultúrház födémszigetelése és burkolása
munkálatok elvégzésére az RK Trading Kft. (8445 Városlőd, Lehel u. 2.) gazdasági
társasággal köt vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület az anyag és munkadíj bruttó bruttó 2.297.870,-Ft, azaz bruttó
kettőmillió-kettőszázkilencvenhétezer-nyolcszázhetven
forint
költségét
2017.évi
költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és egyben
felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.január 31.
6.)Napirend: Előterjesztés Csehbányai Kultúrház falfelületének festésére, járólapozásra
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A polgármester
felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. Mics Antal Gábor egyéni
vállalkozó (8445 Városlőd, Béke út 12.) 1.276.450,-Ft összegért, a Noszlopi és Fia Kft. (8460
Devecser, Miskei u. 29.) 1.418.160,-Ft összegért, Bakos Márton építő ipari vállalkozó (8449
Magyarpolány, Dózsa Gy. u. 54.) 1.136.625,-Ft összegért vállalná el a kultúrház falfelületének
festését, járólapozását. Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy Bakos Márton
egyéni vállalkozótól (8449 Magyarpolány, Dózsa Gy. u. 54.) rendeli meg szolgáltatást bruttó
1.136.625,-Ft összegért.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 7/2017. (I.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a Csehbányai kultúrház falfelületének festése, járólapozása
munkálatok elvégzésére Bakos Márton egyéni vállalkozóval (8449 Magyarpolány, Dózsa Gy. u. 54.)
köt vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület az beruházás bruttó 1.136.625,-Ft, azaz egymillióegyszázharminchatezer-hatszázhuszonöt forint költségét 2017.évi költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és egyben
felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.január 31.
7.) Napirend: Előterjesztés Németh Szilárd Csehbánya 262/29 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vásárlási
kérelméről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 8/2017. (I.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő,
Csehbánya 262/29 hrsz-ú 1264 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlant elidegenítésre jelöli Németh Szilárd 7064 Gyönk, Ifjúsági ltp. 14/b. szám alatti
lakos részére.

A fenti ingatlan vételárát a képviselő-testület mindösszesen 2.528.000,-Ft-ban, azaz
kettőmillió-ötszázhuszonnyolcezer forintban állapítja meg, amelyet vevő köteles az
adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg Csehbánya Község Önkormányzat B3 Takarék
Szövetkezetnél vezetett 73600015-15427470-00000000 számú főszámlájára átutalni.
A képviselő-testület elrendeli, hogy az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától
számított 4 éven belül az ingatlanok megvásárlója belterületi építési telkeket családi házzal
beépítse, illetőleg arra a használatbavételi engedélyt megkérje.
A beépítési kötelezettség biztosítására a képviselő-testület elrendeli, hogy az ingatlannyilvántartásban az önkormányzat javára elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre.
Amennyiben a tulajdonos a jelölt határidőre nem tesz eleget a beépítési kötelezettségnek, a
kötelezettség nem teljesítése az adásvételi szerződés felbontását eredményezi.
A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával Dr.Henger
István ügyvédet (8200 Veszprém, Ady Endre u. 7.) bízza meg.
Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját a vevő köteles megfizetni.
Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés felbontásra, illetőleg módosításra kerül az
ügyvédi munkadíj megfizetésére az ingatlan tulajdonosa köteles.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
8.)Napirend: Előterjesztés Mártonyi Zsuzsanna és Pethő Imre Csehbánya 262/39 és 262/40 hrsz-ú
ingatlanokra vonatkozó vásárlási kérelméről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 9/2017. (I.11.) számú Kt. határozata:

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő,
Csehbánya 262/39 hrsz-ú 1257 m2 nagyságú és a Csehbánya 262/40 hrsz-ú 1254 m2 kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat 50-50% arányban elidegenítésre jelöli
Mártony Zsuzsanna és Pethő Imre 8200 Veszprém, Sigray Jakab u. 15. szám alatti lakosok
részére.
A fenti ingatlanok vételárát a képviselő-testület 2.000,-Ft/ m2,azaz négyzetméterenként
kettőezer forint összegben, így mindösszesen 5.022.000,-Ft-ban, azaz ötmillióhuszonkettőezer forintban állapítja meg, amely összegből a vevők a szerződés aláírásával
egyidejűleg kötelesek 1.522.000,-Ft-ot megfizetni, a fennmaradó 3.500.000,-Ft-ot pedig
2017.március 31.napjáig Csehbánya Község Önkormányzat részére a B3 Takarék
Szövetkezetnél vezetett 73600015-15427470-00000000 számú főszámlájára megfizetni.
A képviselő-testület elrendeli, hogy az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától
számított 4 éven belül az ingatlanok megvásárlója belterületi építési telkeket családi házzal
beépítse, illetőleg arra a használatbavételi engedélyt megkérje.
A beépítési kötelezettség biztosítására a képviselő-testület elrendeli, hogy az ingatlannyilvántartásban az önkormányzat javára elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre.
Amennyiben a tulajdonos a jelölt határidőre nem tesz eleget a beépítési kötelezettségnek, a
kötelezettség nem teljesítése az adásvételi szerződés felbontását eredményezi.
A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával Dr.Henger
István ügyvédet (8200 Veszprém, Ady Endre u. 7.) bízza meg.
Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját eladó köteles megfizetni.
Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés felbontásra, illetőleg módosításra kerül az
ügyvédi munkadíj megfizetésére az ingatlan tulajdonosa köteles.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
9.)Napirend: Előterjesztés közterületi kamerák elhelyezésére érkezett árajánlatokról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A polgármester
felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. Az Nyugalom Biztonsági és
Vagyonvédelmi Kft. (8200 Veszprém, Szabadság tér 2.) bruttó 1.534.668,-Ft, Benitech
Biztonságtechnikai és Elektronikai Vállalkozás (8484 Vid, Petőfi S. u. 14.) 2.102.000,-Ft, Dianiska
Gábor egyéni vállalkozó (8200 Veszprém, Halle u. 9/A) 1.602.950,-Ft összegért vállalná el a

térfigyelő rendszer kiépítését. Az ár mindegyik esetben tartalmazza az anyagköltséget is. Az
árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a Nyugalom
Biztonsági és Vagyonvédelmi Kft. (8200 Veszprém, Szabadság tér 2.) gazdasági társaságtól rendeli
meg szolgáltatást bruttó 1.534.668,-Ft összegért.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 10/2017. (I.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- Csehbánya közterületein térfigyelő rendszer kiépítésére a
Nyugalom Biztonsági és Vagyonvédelmi Kft. (8200 Veszprém, Szabadság tér 2.) gazdasági
társasággal köt vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület az anyag és munkadíj bruttó 1.534.668,-Ft, azaz egymillióötszázharmincnégyezer-hatszázhatvannyolc forint költségét 2017.évi költségvetéséből
fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és egyben
felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.január 31.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.40 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta,
jegyző

