
Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. 
Tel: 87/435-038. 

 

Száma: 120-9/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. augusztus 27-én  

   (kedden) 17,50  órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  üléséről. 

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 

              Monostorapáti, Petőfi u.123.   

 

Jelen vannak: Stark Sándor    polgármester 

   Imre Gabriella            alpolgármester  

   Fekete Róbertné         képviselő 

                          

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

                        Kovács Krisztián       képviselő 

 Somogyi Józsefné       képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott:      
 

   Takács Lászlóné          jegyző 

    

Jegyzőkönyvvezető: 
 

  Takács Lászlóné             jegyző  

 

Stark Sándor  polgármester üdvözölte a jegyzőt,  képviselőket. Megállapította, hogy a 

testületi ülés határozatképes, hisz 3  képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a 

képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 3 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadat  az alábbi: 

 

Napirendet:       1./ Kivitelezésre árajánlat megtárgyalása.     

 

                                  Előadó:  Stark Sándor      

                  polgármester  
 

N a p i r e n d :  

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy árajánlatot kért  a kocsi beálló burkolására, 

ajtóval történő beépítésére, a kultúrház  feljáratának, lépcsőnek javítására, valamint a 

buszmegálló térkövezésére. Elmúlt testületi ülésen megtárgyalták Kiss Zoltán Monostorapáti 

vállalkozó ajánlatot, most pedig ismerteti Dóczi László tapolcai vállalkozó ajánlatát.  
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Kultúrház lépcsőjének javítási költsége 196.432.-ft. kocsi beálló: 413.732.-ft, buszmegálló 

térkövezésére  8 m2 bedolgozásával  112.913.-ft. ,  összes költség: 723.010.-ft.  

Dóczi László ajánlatát javasolja elfogadni, mivel elvégzi kocsi beálló  két rétegű festését is . 

Kérte a képviselőket, aki egyetért a megbízásával kézfeltartással jelezze. 

Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

36/2013.(VIII.27.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete  a határozat 

mellékletét képező árajánlat alapján megbízza Dóczi László 

Tapolca, Keszthelyi u.37. sz. alatti vállalkozót  a kultúrház 

lépcsőjének javításával, kocsi beálló burkolásával, és a buszmegálló 

térkövezésével.  

Kivitelezés költsége: Anyag és munkadíj összesen: 723.010.-ft. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építési 

vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Stark Sándor polgármester  

Határidő: 2013. szeptember 15. 

 

Stark Sándor polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 18 órakor bezárta.  

 

      k.m.f.t. 

 

 

               Stark Sándor         Takács Lászlóné 

               polgármester        jegyző  

 

 


