
Nagyvdzsony Kiizs6g Onkormdnyzata
8291 Nagy'vizsony, Ifinizsi utca 96.

JEGYZ6TONYV

mely kdsztilt Nagyv6zsony Kozsdg Onkormiinyzat k6pvisel6-testtiletdnekz0lg. auguszfus 27. napj;n
(kedd) 18:00 6rakor megtartott ren<les nyilviinos kdpvisel6 - testiileti til6sdr6l.

Ul6s helyszine: Nagyv6zsony,X.6zsdgh6zaTan6csterem

Jelen voltak: Fibry Szabolcs Jinos, polg6rmester

Hubai Jinos, k6pvisel6

Szautner Antaln6, k6pvisel6

Szegedi Lhszldl, k6pvisel6

Alland6 meghivottk6nt, tan6cskozzisi joggal:

Szinesi Erna Eszter, jegyzil

Szarvas Zsolt, iljegyzf

Meghivottk6nt:

Lakossdg r6sz6r6l:

Vaj da Csilla, intilzm6nyv ezet6

Molnri,rn6 Vajda Krisztina, p6nziigyi vezetl

0fd

F6bry Szabolcs Jiinos polgSrmester rir kciszontotte a megjelenteket, majd meg6llapitotta a testtilet
hatirozatkepessdgdt, mivel a kdpviselo-testtilet 7 tagia kciztil 4 f6 jelen volt. Az tildst megnyitja ds
el6terjeszti az til6s napirendj6t, majcljavasolja a napirendi pontok elfogadrisrit az egyebnapirendi pont
alatt egy rijabb napirendi ponttal az alitbbiakszerint:

L favaslat Nagyvtizsony Ki)zsdg Onkormtinyzat KdpviselT-testilletdnek 3/201g.(1.31.)
dnkormdnyzati rendeletinek mddosftdstira

2. Beszdmolf a Nagyvrizsonyi Mesevdr Ovoda is Bdlcsdde 2018/2019. ivi nevelT munkdjdrill

J. Diintds a TOP-3.1.1. pdlytizuttal kapcsolatos drajtinlatok kivtttsszttisdrdl

4. H ely i hilaszttis i B izotts tig t ugj ainak me gv dlas zttis dru j av asl at

5. s zav uzatszdmldld B izotts tig tagi rinak megv dlas zttis dra j av as lat

6. 2019. dvi kdzmeghailguttfrs el6kisz{t6se

7. 2020-2034 6vi G6rdiil6 Fejlesztdsi Teryet vdlemdnvezdse

8. Egydb aktudlis iigyek:

a. Magyar Ldgimentf Szo lme
b. Magyar Falu program

Szhm: NV/9S-.../2019



Ellenvetds, m6dositrlsi javaslat nr:m
testi.ilete a napirenddel kapcsolatba,n 4
az alftbbi hatir ozatot ho na:

lrkezett, Nagyvdzs ony Kcizs d g 6nkorm6ny zatinak k6pvis e I 6_
igen szavazattal, 0 ellenszavazat ds 0 tart6zkod6ssar dcintcitt. ds

N agyv6zs ony Kd zsr d g Onkormiiny zatilnak kdpvis e lo-te stiilete a F6bry
Szabolcs Jiinos polgiirmester iital javasolt napirendi pontokat
elfogadta.

Felel6s: Fribry Szabolcs Jiinos polg6rmeste r
Hatr{rid6: azonnal

A polg6rmester jegyz6kdnyv hitelesitonek Hubai J6nos k6pviselo urat javasolta. A polg6rmester kdri,
h o gy s zav azzan ak a j e gy zokt)nyv- h i te I e s it6 s ze m 6 ly6 16 l.

Ellenvetds, m6dosit6si javaslat nem drkezett, Nagyv6zsony Kdzsdg Onkormdnyzatitnak k6pviselo-
testiilete Hubai J6nos kdpvisel6 jegyz6konyv hiteles it6ve villainiis6val kapcsolatban 3 igen szavazattal,
0 ellenszavazat ds I tart6zkod6ssal cldntcitt es az alilbbihatilrozatothozta:

Nagyv6zsony KozsSg onkormanyzatfnak kdpviselci-testi.ilete Hubai
JSno s kdpvis e l6t me gv6lasrtj a je gy z6kcinyv h ite les it6v6.

A kdpviselo-testiilet felkdri a polgdrmestert 6s a jegyz6t a szi.iksdges
intdzkeddsek megtdtelere.

Felel6s :Fribry Szabo lcs Jiin os polgiirmester,
Szinesi Erna Eszter jegyzo

Hat:irid6: azonnal

7. Napirendi nont: Iavaslat Nagy'vrizsony Kdzsdg hnkormdnyzat Kdpviselt-testilletdnek
3/2 0 I 9. (1.3 1.) dnkormdnyzati rendeletinek mildosfttisdra

e lcit erj e s ztci ; Fdbry Szab olc s Jdnos polgdrmest er

Fdbry Szabolcs Jrinos polgrirmester:

Ismerteti a napirendi pontot, majd kdrdezi, hogy van-e hozzitsz6l6s, dszrevdtel, vagy egy6b kiegdszitds
a napirendi ponttal kapcsolatban? K6ri Molnrirn6 Vajda Krisaina p6nzigyi"mriikatarsai-, hogy
t6jdkoztassa a testiiletet a napirendi ponttal kapcsolatban.

Molndrn6 Vajda Krisztina p6nziigyi vezet6:

Elmondja, hogy k6t okb6l sziiks6ges a koltsdgvet6si rendelet m6dosit6sa. Egyr6szt az cinkorm6nyzat a
kiegyenlit6 b6rrendez6si alap p6,tfinaton a koztisztviselcik illetmdnydnek emeldsdhez 3l60eFt
tilmogatiist nyert, amellyel azonkormrinyzatintezmdnyi mrikod6si bev6teleinek eli5irinyzatifisztiks6ges

- .-s'1':*/nl '/2or?

o napirendi pontok elfogadasdr6l

III.27.) szimriL iin tr
j e gy:r cikdnyv hitele s {t ci me gvalas zt tts ar6l



megemelni' Az onkorminyzat nyert toviibb6 a Magyar Falu Program keretdben orvosi eszkoz
beszerz6sre 2 990eFt osszegri tSmogatast, amellyel a felhalmozrisi c6lt t6mogat6sok 

"r.lirarvr"r""r-ffimegemelni.

Ffbry Szabolcs Jfnos polg{rmester:

A kdpvisel<i-testtilet tagtraireszer6l kdrdds, hozzirszolits. javaslat nem hangzik el, ennek hirlny6ban Frlbry
Szabolcs J6nos polg5rmester felterjeszti elfogad6sra az el6terjesztes szerinti rendelet m6dositrisdt.

Jelen ldv6 kdpvisel6-testtileti tagok sz6ma: 4 f6
Dont6shozat alban rdsrt vevcik szirma: 4 fi|
Nagyviizsony Kozsdg onkormrlnyzatfinak Kdpvisel6-testtilete a napirenddel kapcsolatban 4 igen
szavazaltal,0 ellenszavazat ds 0 tart6zkodilss al, egyszeriisz6tobbsdgg el az al1bbjhatirozatothorta:

Nagywrizsony Kiizs6g onkormrin yzat Kfipvisel6-testiilet6nek

7 /2019.(VIII. 2S.) iinkormdnyzati r en d e I e t e

Na dzsony Kiizs6g Onkormrinyzatfnak20lg.6vi kiilts6gvet6s6r6l sztfkf
3 12019.(1. 3 1.) rendelet m6dosi t6s6r6l

(A rendelet a jegyzrikonyv melldkletdt kdpezi.)

2. Nanirendi pont: Besztimol, a Nagyvtizsonyi Mesevdr Ovoda ds B6tcs6de 20lg/2019, dvi
nevelf munkdjdrdl

e l6t erj e s ztci : Fabry Szab olcs Jdnos polldrmest er

Fdbry Szabolcs J6nos polgirmester:

Ismerteti a napirendi pontot, koszcinti az 6voda resz6r6l megjelenteket, majd iltadiaa sz6t Vajda Csilla
6vodavezetclnek.

Vaj da Csilla 6v odzv ezet6:

Megkoszoni a kdpviselti-testi.ilet bizalmht, a napirendi ponthoz mell6kelt beszdmol6b an ugy gondolja
rdszletes tilekoztatilst nyrijtott azintezmeny elmrilt id6szakban vegzettmunk6j6r6l, amennyiben k6rdds
van' nagyon szivesen viiaszol, egydb kiegdszit6st sz6ban az irhsos besz6mol6val kapcsolatban nem
kiv6n tenni.

F6bry Szabolcs J6nos polgirmester:

Megkciszdnte at6jekoaat6st, illetve az ovoda dolgoz6inak munk6j6t, kerdeii van-e biirmi kdrdds az
6voda vezetljehez?

F6bry Szabolcs J6nos polg6Lrmester fr, mivel ehhez a napirendi ponthoz k6rd6s, hozzhsz6l6s nem
hangzott el, az el6terjesztelthathrozatot elfogadiisrajavasolta 6s szavazdsra felterjesztette.
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Jelen l6v6 k6pviselo-testiileti tagok sziima: 4 fd
Dontdshozatalban r6szt vevok sz6ma: 4 f6

Nagyv6zsony Kozsdg Onkorm6ny zatfunak ktlpvisel6-testtilete a napirenddel kapcsolatosan 4 igen
szavZattal,0 ellenszavazat es 0 tart6zkodriss al az alilbbihatinozatothozta:

13t2 1I.27.
a Nagyvdzsonyi Mesevdr Ovoda ds Bolcscjde 20IB/20jg.
nevel4si dv szakmai ds m{ikoddsi tevdkenys|pdrrjl sz6l6

beszdmol6 napirendj dnek elfu gadds dr6l

Naglr.6zsony I{ozs6g OnkormdnyzatAnak I(6pvisel5_
teshrlete a NagFdzsonf i lesevir 6voda 6s Bolcsdde
2018-2079. nevel6si 6v szakmai 6s miikod6si
tev6kenys6geinek eredm6nyeir5l szolo beszarnol6jit a
jegyz6konyvhoz csarolt formiban 6s tartalommal
elfogadja.

Felk6ri a polgirmestert, hogy a dont6sr6l 
^zint6zm6ny-v ez et6t t6jeko ztas s a.

Felel6s: F6bry Szabolcs Jinos polg6rmester

Hathtidf: azonnal

J. I\Iaoirendi Pont: Ddntds u TOP-3.1.1. pdlytizattal kapcsolatos drajdnlatok kivdtaszttisdrdl

el cit erj esztci : F abry Szab olcs Jdnos polgdrmest er

F{bry Szabolcs Jfnos polgirmester:

Rdviden ismerteti a napirendi pontot, majd ifiadja a sz6t jegyzo asszonynak, hogy a jogi tudnival6kr6l
6jdkorta6st adjon, illetve a legjobb 6raj6nlatra javaslatot tegyen.

Szinesi Erna Eszter jegyz6:

H6rom {trajftnlat kertilt bek6r6sre az Iskola utca, Pet6fi utca ds a Malomk6 utca szakas zainak
aszfaltozisfira es javithsi munk6lataira. Minde gyik ilrajinlat tartalmilag megfeleloen elok6szitve
1rkezetl, a K6bau Hungary Kft l0 040 366Ft-6rt, az Atad,-lak Kft g 478 gs)Ft-ert,viillaljaa kivitelez6st,
ez6rt javasolja a legkedvezobb, brutt6 8229 638Ft v6llalkozilsi dijf Stylus Epit6 ds izemeltet6 Zrt.
6r aj itnlatinak kiv ilas n is 6t.

Fdbry Szabolcs Jinos polg6rmester:

Kdrdezi, hogy van-e kdrd6s a javaslattal kapcsolatban?

Hubai Jdnos k6pvisel6:

Az el6zo beruh6z6ssal kapcsolatban k6rdezi, hogy annak az hfretele megtdrt6nt-e
hiszen a falu egyes rdszein a kdzlekeddst tov6bbra isvizhtfolyhsok nehezitik.

Szhnt: NV/qS-.../2019
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Fnbry Szabolcs Jrinos polgfrmester:

Az egy m6sik projekt' amelynek a mriszaki ifiad,is-itvetele megtdrtd nt m6r.Amennyiben el6terjesztdsre
keriil, akkor a soron kovetkez6 testi.ileti iildsre meghivja a kivitelez6t, 6s amennyiben lehetsdges, kdrne
egy hibalist6t, 6s felveszi a kapcsolatot a felel6l miiszaki ellen6nel 6s vezet6vel.

A kdpviselS-testiilet tagtrai rdszer6l tovrlbbi kdrdds, hozzhszolis. javaslat nem hangzik el, ennek
hiitnyihan Fribry Szabolcs Jiinos polg6rmester javasolja a legkedvez 6bb irajinlatelfogadrls6t.

Jelen ldv6 kdpvisel6-testi.ileti tagok szirma: 4 f6
Dcintdshozatalban rdsZ vev6k szitma: 4 f6

Nagyv6zsony Kozsdg 6nkorm6nyzatinak Kdpviselci-testillete a napirenddel kapcsolatosan 4 igen
szavazattal' 0 ellenszavazat 6s 0 tart6zkod6ss al, egyszerii sz6tobbs6gg el az alilbbihatfrozatot hozta:

Dontds a TOP-3.1.1. pdlydzattal kapcsolatban be1rkezett 
.

dr aj dnl at o k al apj dn a kiv it e I e z 6 kiv d I a s z t d s dr 6 I

Nagyvizsony I{ozs6g Onkormd.nyzatanak I{6pvisel6_

tes tblete a TO P-3. 1 . 1 p 6Iy 5.2 attal kap c s olatb an b e6rkez ett

fu aj 6nTatok alapjdn a \<tvrtelez 6 l<tt 6las zt6s a napirend et

rnegt|tgyalta, 6s a be6rkezett harom irajilnlatot 
^

legkedvez5bb kivitelez5i Lrajidat szempont szerint

o s szehasonliwa a kovetk ez6 hztltozatot hozta;

1./ Nagwizsonyi l(ozseg Onkorm6nyzeLtarrak

I{6pvisel6-tesrtilete a TOP-3.1.1 pilydzat keret6ben az

Iskola utca, Pet5fi utca, 6s a Malomk5 utca szakas zainak

aszfaltoz6.sa 6s jar.itisi munkilatainak kivitelez6s6vel a

Stylus Epito 6s Uzemeltet6 Zrt-t (1056 Budapest,

Belgrid rakpart 2., ad6szilrrr: 25051.474-2-41) bizza meg,

brutt6 8 229 63BFt, az^z brutt6 nyolcmilli6_

kett6 s z 6zhus z o nkilen ce z er -hats z izharm:nc nyolc forint

v6llalkozilsi dij6rt.

2. / A I(6pvisel5-tesriiler felhataknazza a p olgilrmestert,

hogy e hat6rozata alapj|n a kivitelez6vel a v6llalkoz|st

szerz6d6.st megkosse, 6.s alfur1a.

Felel6s: F6bry Szabolcs J6nos polg6rmester
Hathid6: azorrnal

Szim: NV/qS-.. ./20t9



4. I\Iapirendi pont: Hqtyi Vdlasztrisi Bizotlsdg tagiainak megvdlaszttisdra javaslat

elSterj e sztS ; Fdbry Szab olcs Jdnos polgdrmester

F6bry Szabolcs J{nos polgirmester:

Ismerteti a napirendi pontot, amely szerint Hortob5ryi Katalin, Vesztergom J6zsefn|,Frick J6zsefn6,
Strihl Gydrgyn6, ds Varga Lajosn6 szemdlydvel lenne teljes a Helyi yillasrtLsiBizotts6g. 

:

A kdpvisel6-testiilet tagai rcszdr6l tov6bbi k6rdds, hozziszolfusnem hangzik el, ennek hiriny6ban F6bry
Szabolcs Jrinos polgrirmester felterjeszti elfogadr{s ra az el6te4esztds szerinti hatinozati.iavaslatokat.

Jelen l6v6 k6pvisel6-testiileti tagok sz6ma: 4 fo.
Dcilt6shozat alban r 6szt vev6k sz6ma: 4 fi5

Nagyvrizsony Kcizsdg Onkorm6ny 2atanak k6pvisel6-testrilete a napirenddel kapcsolatosan 4 igen
szavazattal, ellenszavazat ds tart6zkod6s ndlktil a kdvetkezo hatdrozatitthoina:

Ddntds a Nagyvdzsonyi HW tagjainak me.gvalasztdsdr(l

Nagl'vizsony Kozs6g Onkormlnyzata rnegtirgyalta a,,H.l)o
Y6laszt6sr Bizottsig tagunak megv6lzsztil.sira javaslat, cimri

napirendi pontra vonatkoz6 el6terlesztest 6s az ajilbbihatilrozatot

hoztzl.

Nagyv6zsonv kozs6g onkonn6ny zatinakk6pvisel5-testirlete a Helyi

Y ilasztLsi Bizo:ttsag t^gainak vllaszga

Hortob6gyi I(atalin l{ertalja utca 4j,.

VesztergomJ6:rsefn6 Kertalja utca 43.

FrickJ6zsefn6 I{ertalja utca 28.

St6hl Gorgvn6 I{rnizsi p6lu29.

Yarga Lajosn6 Iskola u. 52

szam alattt lakosokat.

Felel6s: Fibry Szabolcs Jinos polg6rmestet
Hzthtidf: azonnal.

5. Napirendi Poat: Szavazatsztfrmldl| Bizottstig tggidnak magvdlaszttisdra javaslat

eldterj esztd : Fdbry Szabolcs Jdnos polgdrmester

Szim: NV/SS-... 12019 :"-*;js



Fribry Szabolcs Jdnos polg6rmester:

Ismerteti a napirendi pontot, valamint a iavasolt
alibbiak szerint:

001

Szavazatszhml6l6 Bizotts 69 tagSainak nlvsorifi az

Viligos Anita SzSzB tag,
M6tyris Krirolynd SzSzB tag,
Cs6sz6r Mrirta SzSzB tag,

Magasi J6zsefnd SzSzB p6ttag,
Sziicsn6 Szerdahelyi Margit SzSzB pottag,

u
N6meth Istviin SzSzB tag,
Gordg Lajosnd SzSzB tag,
Ernhoffer Krirolyn6 SzSzB tag,

Nagy Zsuzsanna SzSzB p6ttag
Kdrmendi Hedvig SzSzB p6ttag

F6bry Szabolcs Jiinos polgarmester fr, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan k6rd6s, hozzirsz6l6s nem
hangzott e l, a fentebb i hatir o zati javas I atot s zav az6sr a fe lterj el s ztette.

Jelen ldv6 kdpvisel6-testtileti tagok sz6ma: 4 f6
Dontdshozatalban rdszt vevok sz6ma.. 4 fd

Nagyviizsony Kcizsdg Onkorm6nyzatinak kdpviselo-testtilete a napirenddel kapcsolaiosan 4
szavazaltal, ellenszavazat ds tart6zkodSs ndlktil a k<ivetkez6 hathrozaththorta:

Ddnt 6 s a N agyv dz s onyi SZS ZB -k t a gj ainak m e gv dlas zt ds dr 6l

1. / Naglwizsony kozs6g onkorm6ny zatanak k6pvisel5-testulete 2
szavaz6koreset6benaszavazatszarnll6baottsi,gtagaitazar6bb jak
szennt:

Vil6gos Anita SzSzB tag,

MatyS,s Kirolyn6 SzSzB tag,
Cs|szir M6rta SzSzB tag,

Magasi J6zsefn6 SzSzB pottag,
Sziicsn6 Szerdahelyi Margrt SzSzB p6ttag,

igen

N6meth Istvin SzSzB tag,

Szhm,: NV/qg-.../2019



Gorog Lajosn6 SzSzB tag,

Ernhoffer I(6ro\,n{ SzSzB ta$,

Nagy Zsuzs anna SzSzB p6ttag
I{ormendi Hedvig SzSzB pottag

elfogadja.

Felel6s: tri.5ry Szabolcs J6nos polg6rmester
Hat6,rjd6: azonnal

6. IVapitendi pont: 2019. dvi kdzmeghaltgatds elflkdszitdse

e I rit erj e szt ri : F dbry S z ab o lc s Jdno s p o I gdrme s t er

F:ibry Szabolcs J6nos polg6rmester:

Elmondta, hogy a jelenlegi ciklus vegeztevel fontosnak tartla akcizmeghallgat6st is megtartani mdg avSlaszt6sok elott, amelyre szeptember 24-enkedden 18:00-kor keriilne sor, amely egyben egy kdpvisel6-testiileti iilds is lesz.

A kdp reszerSltovrlbbi k6rdds, hozzdszolfusnem hangzik el, ennek hi6ny5ban F6brySzabo er felterjeszti elfogadrisr a az eloterjesztds szeri-nt ihatirozati javaslatot 6s kdri
aflnak

Jelen ldv6 kdpvisel6-testiileti tagok sz6ma: 4 fo
Dontdshozatalban rdsZ vevok szitma: 4 f6

Nagyviizsony Kozs6g Onkormiinyzatinak k6pvisel6-testiilete a napirenddel kapi:solatosan 4 igen
szavazaltal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil a k rvetkez6 hathrozatifihofia:

D ont 6 s a ko z m e gh al I gat d s i d rip ontj dnak m e gt ar t d s dr 6 I

Nagyvizsony I(ozs6g Onkorm6nyzatanak l{epvisel5-tesrqlete a

k6pvisel6 - testiilet szewezei- 6s mfikod6 si szabilIyzatit6I sz6l6

9 / 2013 - OrL 27.) onkorm 6ny zai rendelet 28. S (1 ) b ekezd6se alapjhn

2019. szeptember 24-6n 18.00 6tai kezdettel kozmeghallg at6,st tart.

A kozmeghallgatis helye: Rem6nyi Antal Rendezv6nyh6z

nagyteme.

Felel6s: tr6,bry Szabolcs Jinos polgirmester
Hathid6: 201.9 . szeptember 25.

7. Nanirendi nhnt: 2020-2034 dvi Gdrdiilf Feitesztdsi Tervet vilemdnvezise

e lciterj e sztd : Fdbry Szab olcs Jdnos polgdrmester

.{

Szhm: NV/9S-.../2019



Fdbry Szabolcs Jdnos polgirmester:

Polg6rmester fr ismertette a napirendet, elmondta, hogy az elSterjesztes ird.sban elozetesen a kdpviselcik
t6'szdre kikiilddsre keriilt sz6beli kiegdszitdst nem kiv6n tenni. elmondja, hogy a Bakonyt<arszt viz- 6s
csatornamti zrtmindendvben elfogadrisra megkiildi a Gcjrdtilo Fejleszt6si Tervet, amelyben foglaltakra
nincsen kiilontjsen hat6ssal az dnkorm6nyzat. K6thathrozatot sziiks6ges hozni, az egyik az iv6viz, amiisik a szennyviz-rendszerrel kapcsolatos hatirozatlenne. Kdri, hogy ennek megfeleicien szavazzon a
testtilet.

A kdpvisel6-testiilet tagsairdszdr,6l tovribbi kdrdds, hozzSszolisnem hangzik el, ennek hirinyriban Fribry
Szabolcs J6nos polg6rmester felterjesai elfogad6sra a 25. sorsz6mf Nagyvrizson y ivovizell6t6
vizikozmii-rendszer 2020-2034.6vi Gordiil6 Fejlesztdsi Tervdnek j6vrihagy:isrlt.

Jelen l6v<j kdpviselo-testtileti tagok szitma: 4 fb
Dontdshozatalban r6szt vev6k szftma: 4 f6

Nagyv6zsony Kozsdg onkormilny zathnak kdpviselo-testtilete a napirenddel kapcsolatosan 4 igenszavazaltal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s ndlkiil a kovetkez6 hathrozatifthozta:

III. mu
Iv 6v[z -elldt 6v[zikozmii-r endsz er 2 0 2 0- 2 0 3 4 Gordt)lci fej leszt ds i

T erv d ne k v 6 lem dny e z d s e

Nagyvizsony I{ozs6g Onkorrninyzatanak I(6pvisel6-tesrirlete -mtnt e1l6t6s6rt felel5s - megtilrgyalta az ivovuelfato viz,tk6zmtj-
rendszer 2020-2034. 6r,r Gordur5 Fejleszt6si rerwenek
v6lem6nyez6s6vel kapcsoratos napirendet, 6s a kovetkez6
hat6rozatothozta:

I ./ Naglv6z sony Kciz s d g Onkormiin y zatdnak Kdpvi s el o -te stril ete

- mint ellitrlsdrt fblelos - j6vrlhagyja a Bakonykarszt Zrt 6ltal
e lk d s z f tett, a 2 5 . s ctr szftmri Na gyv 6z s ony iv6v iz elIiy1b v izlko zmit-
rendszer 2020 -203 4 Gordril o Fej le sztd si Tervdt.

2 -/ Naglv6zsony K6zsd g Onkormriny zatfunakKdpviselo-testtilete
megbizza a polgdrmestert, hogy e hathrozat6r6l triidkoztassa a
Bakonykarszt Zrt-t.

Felel6s: F/}rry Szabolcs J6nos polgirmester
Hatfirid6: azonnal

A kdpviselti-testiilet tagtraireszenil tov6bbi kdrd6s, hozzisz6lisnem hangzik el, ennek hi6nydban F6bry
Szabolcs Jrinos polgrirmester felterjeszti elfogadtrsra az 55. sorszamf Nagyviizsony szennyv izelvezet6
ds -tiszit6 vizikdzm[i-rendszer 2020-2034.6vi Gordiil6 Fejlesztdsi Tervdnek j6 vithagy6sit.

Jelen ldvo kdpvisel6-testiileti tasok szirma: 4 fo
Dcint6shozat alban reszt vev6k sl6ma: 4 f6

Nagyviizsony Kozsdg onkormrlny zatinak k6pviselo-testtilete a napirenddel kapcsolatosan 4 igenszavazaltal, ellenszavazat 6s tart6zkodris ndlkDl a kcivetkezci hathrozatilthorta:
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11.27. uo
s z ennyv [z e lv ez et 5 d s -.tis zt ft 6 v {z i -koz mtlr ends z e r 2 0 2 0 - 2 0 3 4

Gdrdnki ftj le s zt d s i Terv enek v 6lem6nyez ds e

Naglwizsony I(ozs6g Onkormdnyzatinak I(6pvisel5-testirlete -
mint ell6tis6rt felel6s - megtirgyalta a szennyvizekezet6 6s -trsztit6
viztkozmii'-rendszer 2020 -203 4. 6vi Gordirl6 Fejlesztesi Terw6nek
v6lem6nyez6s6vel kapcsolatos napirendet, 6s a kovetkez5
hat|tozatothozta:

1 . / N agyv 6zs ony Kcizs d g Onkormdn y zatinak Kdpvi s elo -te sttilete
- mint elldthsert felelos - j6v6hagyja a Bakonykarszt zrt 6ltal
elkdszitett, az 55. sorszrimf Nagyviizsony szennyvizelvezeto es -
tisztito vizlkdzmii-rendszer 2020-2034 Gordrilo Feilesztdsi
Tervdt.

2. I N agyv azsony Kozs d g OnkormSn y zatinak Kdpvi s elo -te strilete
megbizza a polgiirmestert, hogy e hatfurozatin6l thjekoztassa a
Bakonykarszt Zrt-t.

Felelds: F6,bry Szabolcs Jinos polgirmester
Hathid6: zzonnal

& Napirendi oont: Egydb sktudlis iigyek

a. Magyar Ldgimentd Szolgdlat tdmogatdsi kirelme

Ffbry Szabolcs J6nos polgirmester:

Elmondta, hogy a Magyar L6giment6 Szolgrilat kdrelemmel fordult az Onkorm6nyzathoz,egy specirllis
eszkoz (intraossze6lis tti) beszerz6sdre k6rnek tilmogat5st. Javaslata, hogy 10.000Ft-tal t6mogass6k a
Magyar L6giment<5 Szolg6latot.

A kdpviselo-testtilet tagaireszer6l tovribbi kdrdds, hozzfuszolisnem hangzik el, ennek hi6nyrlban Fdbry
Szabolcs Jrlnos polgrlrmester felterjeszi elfogadilsra at6mogat6si javaslatot.

Jelen ldv6 k6pviselo-testiileti tagok sz6ma: 4 f6
Dontdshozatalbanreszt vevok szhma: 4 fb

NagyvSzsony Kcizsdg Onkorm5nyzatfunak kdpviselo-testrilete a napirenddel kapcsolatosan 4 igen
szavazaltal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s ndlkiil a kovetkez6 hatinozatifihozta:

120 I 2019.(VLII. 27 .\ szilmfi dnkormhnv zati hat6r ozat
Magy ar Ld gim ent ci Szol gdl at t dm o gat as a

Nag;,'v6zsony I{ozs69 Onkorminyzatdnak I(6pvisel5-tesriilete
rnegtirgyaLta Magyar L6giment6 SzoIgillat tlrnogatilsival
kapcs olatos napirendet, 6s a kovetk ez 6 hatilro zatot hozta:
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1./ Nag)rvizsony I{ozs6g Onkorm6n 5,zatanak I(epvisel5_teshilete
dontott arr6', hogy benyrjtott k6relme alapj'n tamogatla a Magyat
L6giment5 Nonprofit r{ft e040 Budaors, L6giment5 ut g., ad.6sz6rn:
22214483-2-13) miikod6set egyszeri 10 000Ft, azaz tzezer forint
osszeggel, a ment6sek sor6n haszn 6It jntaosszeijis t6k beszerzls6hez.

2' / A K'pvis el6-tesn'e t megbazaa p olg,rmestert, hogy a tamogat..st
szerzSd'.st al6$a, es a t6mogat6s osszeg6t, amelyet a I(6pvisel5_
teshrlet a kolts6g'e16se terh6re biztosit, a t6mogatott rl.sz6rckifizesse.

Felel6s: Fribry Szabolcs Jiinos polgiirmester
Hatirid6: azonnal

b. Mogyar Falu program drojdnlat kivdlasztdsa

F6bry Szabolcs J6nos polgdrmester:

A Magyar Falu Program keretdben a Csokonai
keriilt bekdr6sre. A legkedvezbbb ajilnlatot az
e lfogadrisrit j avaso lj a.

Lrtca aszfalto zdsira piiylzunk, melyre hiirom fuajfnlat
Utkellene Kft adta 5 334 000Ft cisszegben melynek

A kdpvisel6-testtilet tagtrai reszer6l tovribbi kdrd6s, hozzdszolhsnem hangzik el, ennek hirinyriban FribrySzabolcs J6nos polgrirmester felterjeszti elfogad:isra a legked vez6bb hrajinlatelfogad6sdt.

Jelen ldvcj kdpvisel6-testtileti tagok sz6ma: 4 f6
Dontdshozatalban resrt vev6k szitma: 4 f6

Nagyviizsony Kcizs6g onkorm6nyzatinak kdpvisel6-testtilete a napirenddel
szavazattal, ellenszavazat ds tart6lkod6s ndlkiil a kovetkez6 hat6rozat6thozta:

kapcsolatosan 4 igen

I.27
Magyar Falu program keretdben pdtydzat benytijtdsa a

Cs okonai utca aszfaltozds dra

Nagywdzsony Kozs6g onkorminyz at'nak I(6pvisel5-testiilete
I m keret6ben ortkornLnyzat

t keret6ben az itfelujit|.sihoz
es a kovetkez6 hatilrozatot

hozt^i

1' / N agn'62 s onyi Koz s 69 Onkorm6n y zzthnakl(6pvis et6-tes tirlete a

Magy21 Falu program keret6ben ,,onkorm'nyzzo tulajdonri utak
f erajit6. s a" cimii MFp - of-u / zo t g ko ds z 6mi p 6ly 6z at b enyri j t6 s 6var

kapcsolatban a Csokonai utca utfehtjitisinak kivitelez6s6vel

megbizza az utke[ene l(ft-t (1136 Budapest, -r.atra utca 5f a..
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ad6szAm: 242926n6-2-41), b.rtto 5 334 000F t, 
^zaz 

bnrtt6 otmili6-
hdtomszS,zl'rarmincn6gl,ezer-hatszizharmincnyolc fonnt
villalkozdsi dij6rt.

2./ e i(6p'isel5-testulet ferhatartnazza a polgtilmestert, hogy e

hat|rozata alapjln a kivitelez5vel a varfarkozd,st szeiz1d6.st

megkosse. es alatrla.

Felel6s: F6bq, Szabolcs J6nos polgirmester
Hathtidf: azonna.I

F6bry szabolcs Jrinos polgrirmester rir mivel tobb kdrdds, hozz6sz6l6s, javaslat egydb napirendi pontra
nem volt, megkdszdnte a resz-tdtelt, az aldiv munk6t, kellsmes nyaratkiv6nt, majd a rendes nyilv6nos
kdpvisel<i-testtileti iil6st I 8 :3 0 6rakor bez6rta.

Szhqtz NV/98-... /2019
1*1


