
Nagyvdzs ony K<izs6g Onkormdnyzata

8291Nagyvhzsony, Kinizsi utca 96.

JEGYZ6TONyV

mely k6sziilt Nagtnizson)r Kozs6g OnkotmanT,zat k6pr.isel5-testulet6nek 2019. december

napjan (h6tfo) 19:15 orakor megtartott rendkir.uli nyilt k6pr.isel5 - testuleti ul6s6r61.

Ul6s helyszine: PuIa, Faluhaz

Jelen voltak: Fibry Szabolcs Jfnos, polgirmester

Z 6kiny Zs oLt, alp olgdrm e s ter

Szautnet Antaln6, k6pvisel6

Szegedi Lhszl6, k6pvis el6

Wrigenhoffer Kdroly Ott6n6, k6pvisel6

Stefanovitsn6 Sipos Mhna, k6pvisel6

Is6 Lhszl6, k6pvisel6

Alland6 meghivottk6nt, tanicskozdsi foggat:

Szinesi Erna Eszte4 jegyzf

FibS' Szabolcs Jdnos polg6rmester rir koszontotte a meglelenteket, majd meg6llapitorta a testiilet

hat6tozatk6pess6g6t, mivel a k6pvisel5-testulet 7 taga koziil 7 fo lelen volt. Az iil6st megnl,itja 6s

el6terlesztefte 
^z 

ul6s napitendj6t, maid javasol1a a nzpttendi pontok elfogadd.s 6t az alilbbiak

szeflnt:

Elfogadott napirend:
1. Molndr MiH6s vdllakozf kdtelme

e /6 n ry'e s 16 : F dbry S qabo hs J dno s po lgir.ru e ster

2. Magyar FaIu Prcgram orvosi eszkdz pdlydzat dtaidnlatdnak kivdlasztdsa
e /dte j e s 46 : F d bry S gab o lcs J dn o s po lginn e.r te r

Szhro.r: NV/98-.../2019

c)



Ellenvet6s, m6dositisi iavaslat nem 6rkezett, Nagyv6zsony I{e2s59 Onkorminyzat6nakk6pvisel5-
testiilete a napfuenddel kapcsolatban 7 igen szav^z^tt^I,0 ellenszavazat 6,s 0 tartozkodassal dontott
6.s az alabbi hatat o z atot ho zta;

hatirozat
a n@irendi pontok efogaddsdruil

Nagp'6zsony I{ozs6g OnkormdnJrzatinak k6pvisel5-
testiilete a tribq, Szabolcs Jinos polgirmester 6ltal
javasolt napirendi pontokat elfogadta.

Felel6s: Fitbry Szabolcs Jinos polgirmester,
Hathid6: azonnal

A polgirmester jegyz6konp' hitelesit5j6nek \X/6genhoffer I{iro\.n6 k6pvisel6-asszonyt javasoka.

A polgirmester k6r'i, hogy szavazzanak a jegyzSkony'v hitelesit6j6r5l.

Ellenvet6s, m6dositisi javaslat nem 6rkezett, Naglnrizsony l(62169 OnkorminJ,z^t6n^kk6pvisel5-
teshilete Wigenhoffer K6rolyne k6pvise16-asszony jeg).z6kon]'v hitelesit6v6 vilasztis|val
kapcsolatban 6 igen sz^v^z^tt^I, 0 ellenszavazat 6s 1 tartozkodissal dontott 6.s az ahbbj
hatirozatothozta:

hathtozat
jegy 76kt; rytu hite lesitf negudlas<?irdrd I

Nagl'vdzsony I(ozs6g Onkorminyz^tiln k k6pvisel6-
testiilete \Tigenhoffer I(6ro\'n6 k6pvisel5t
megv6lasztja jegyz6k6ny'v hitelesit5v6.

A k6pvisel5-testii'l.et felk6ri a polg6rmestert 6s a jeg5,z6t

a sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Felel6s: Fhbry Szabolcs J6nos polg6rmester,

Szinesi Erna Eszter jegyz6

Hat6id6: azonnal

t. Nauirendi pont: MoInfu MiH6s vdllalkoz6 k5telme

-

e /6 te rj e s q16 : F d bry S 7a b o I cs J d n o t p o lgirrn e s te r

Fibry Szabolcs Jfnos

Ismerteti a napirendi pontot, majd fitadja a sz6t jegyz6 asszonynak, hogy a ft.szletekr6|
t6j6koztat6st adion.

Szinesi Erna Eszter

Szhm:NV /98-... /2019



Elmondta, hog|, az 577 es 518/2 hrsz.-u telkek eg),esitesenek irgye n6r a Foldhivataln6l van.
Molrrir A{ik16s ker6se, hogy a testiilet ol1'an 4otrr6sthozzon, ahogy meg6rkezik a Foldhfi,ataltol a
bejegl'26s, hogi' a telkek egyesitese megtort6nt, elkezdhess e az 6talakitisi munkikat.

Stefanovitsn6 Sipos Mhtia

Tamogatla az italakitast, r'iszont k6r6se eg), r^)2, amtnlathat6, hogv fog majd krn6zni.

Ffbry Szabolcs Jinos

Term6szetesen hozz|jarulnak a foldhivatali bejegyz{5ssl pirhuzamosan az italal<ttas
megkezd6s6hez, ellenben jant6t elej6ig k6mek egy li6.[11,1ajzot, amt alapjan a testulet is tud
t6j6kozodnt valamint a lakossigot is tudjik tijlkoztatm.

Fibry Szabolcs Jinos polglrmester rir mivel a hatltozati jataslattal kapcsolatban ellenvet6s,
r'6lem6ny nem erkezett, ahatatozai javaslatot szavazS,sra felterjesztette.

Jelen 16r.5 kepr-isel5-testuleti tagok szilma:7 f6
Dont6shoz atalban r6szt r-er.6k szama: 7 fo

N agtr'62 s o n j' I{o z s 69 Onko rrn dni - z atanak k6pvis el5
igen szat azattal, 0 effenszasrazat 6.s O tart6zkodassal az

- testiilete a napirenddel kapcsolatosan 7
alabb t hatdr o z ato t h o zta:

hathtozat:

Nagrn'6zsony I{ozs69 Onkormin),zat k6pvisel6-
testiilete riglr dontott, hogy tanogatla Moln|r Miklos
k6telm6t, es hozzij6rul a Nagyvizsony Hrsz 577

6puleten a s zuks 6ges atalakitS,s 6t megkez dj e.

Felel6s: tr6b4, Szabolcs Jinos polgirmester
Hat6tid6l. 6rtelem szelinr

2. Napirendi pont: Magyar FaIu ptogtam
kivdlasztisa

el1tejes716: Fdbrl S iabohr Jdnos pofudrrzester

orvosi eszk(iz pdlydzat draidnlatinak

Fibry Szabolcs Jinos

Ismerteti a napirendi pontot, majd elmondta, hogy hirom fua16nIat keriilt bek6r6sre. R6szletesen
ismerteti az ataianlatokon szerepl6 eszkozlistit, melyekle a legkedr.ezSbb ajanlatot a veszpr6mr
kirendelts6ggel rendelkez6 Rextra I{ereskedelmi l{ft adta, 2.913.610 Ft 6rt6kben. Tar.asolia a
legkedvez6bb fuajinlat elfo gadas 6t.

trib4' Szabolcs J6nos polgitmester rfu mivel a hatarozai )avaslattal kapcsolatban ellenvet6s,
r.61em6n)'nem erkezett, ahatarozai javaslatot szavazilsta felterjesztette.

Jelen ler'5 k6pvisel5-testuleti tagok szilma:7 f6
Dont6shoz atalban r6szt vev6k szima: 7 f6

Szhrn: NV/98-.../2019



N agln'az s on)' I{o zs 69 Onkorminy zat6nak kepi.is el5

igen szavazattal,0 ellenszavazat es 0 tartozkod6ssal az

- testiilete a naprenddel kapcsolatosan

alabb i hatarc zatot ho zta:

192/2019. rxrr.Og.) sz6.rrar6 dnkorminvzati
hathrozrt:

Alagtar Falu Progurz oruosi esVkiiTpdfidqat hEinlatdnak kiud/asTtdsa

1. Magl'ar Falu Program orr.osi eszkoz p6l5ri2^1 kapcsin on'osi eszkoz

beszerz6sek t6rg,vibeszerz6si eljirS,s n)'ertes ajinlattev6je legjobb |rajinlatot

ad6 Rextra I(ereskedelmi I{ft (8200 Veszpr6m Ady E u. 7 /B 1/6,

1,0437247 -2-41)

2. A beruh6zis p6nzigyi fedezet|t, 2.913.610 Ft-ot Nagyr'|zsony I{ozs6g

Onkorm6nyzata a 201,9. 6r,i kolts6gvet6s m6dositisakor knloniti el.

3. A I{6pvisel6-testiilet felk&i a Jegyz6t, hogy a beruh6z6s fedezet6t a 2019.

6r'i kolts6gvet6s m6dosit6sakor tervezze be a 2019. 6vi fejleszt6si keret

terh6re.

4. Nagyvizs ony I(e2. 6* O nkorm6nyzat I{6pvis el5-testulete felhatalmazza a

polgirmestert 
^rra, 

hogy a v6llalkoz5,si szerz6d6st a dont6snek megfelel5en

irja al6 a nyertes pitlyizoval.

Hatlrid6: folyamatos

Felel6s: tribry Szabolcs Jinos polgirmester

F6'bry Szabolcs Jinos polg6rmester fr mivel tobb k6rd6s, hozzLsz6Tas, lavasLfi egy6b napirendi

pontta nem volt, megkoszonte a r6szv6telt 6.s az aktiv munk6t, mald a rendkir-irli nyilt k6pr,rsel5 -
testuleti irl6st 1 9:52 6nkor bezarta.

F6bry Sza

K

ny ;{

b'n6

jegy z6konyv hitelesit5polg

Szitm: NV/98-.../2019


