
TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8272 Tagyon, Petőfi u. 10.

Szám: TA/192-2/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 6-án 7.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Faluház
(Tagyon, Petőfi u. 10.)  

Jelen vannak: Steierlein István polgármester
Gombos Dezső alpolgármester 
Kránicz Sándor képviselő
 

Igazoltan távolmaradt: Gyarmati Kornél 
          Molnár Zoltánné képviselők     

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Rozgonyi Viktória jegyző, jegyzőkönyvvezető

Steierlein  István  polgármester: Köszönti  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a
képviselő-testület 3 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai
rendkívüli  nyilvános  ülésen  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontok  kerüljenek
megtárgyalásra.

A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja. 

NAPIREND

1)  Döntés a falunap megrendezésére érkezett ajánlatokról
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

2)  Döntés rendezvénysátor megvételéről (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1)  Döntés a falunap megrendezésére érkezett ajánlatokról
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein István polgármester: Már több testületi ülésen volt szó a falunapról, ami augusztus
10-11-én  lesz.  A  falunap  költségeinek  finanszírozására  a  LEADER  Helyi  Akciócsoport
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felhívására  a  Magyar  Államkincstárhoz  pályázatot  adtak  be.,  ezért  a  pályázat  során  a
szervezési és lebonyolítási feladatokra árajánlatokat kértek. A beszerzési szabályzat szerint a
200.000  Ft  feletti  értékű  beszerzéseket  a  képviselő-testület  hagyja  jóvá,  bevallja,  hogy  a
múltkori ülésen elfelejtette ezt a napirendek közé venni. A megjelölt határidőig három ajánlat
érkezett,  Bazsó  Gabriella  egyéni  vállalkozó  550.000,-  Ft,  a  Dörögdért  Ifjúsági  Egyesület
500.000,-  Ft  és  a  Közép-dunántúli  Szövetség  az  Ifjúságért  570.000,-  Ft  összegű  ajánlatot
adott. A legalacsonyabb összegű ajánlatot a Dörögdért Ifjúsági Egyesület adta, ezért javasolja,
hogy a rendezvényszervezéssel őket bízzák meg. A pályázatról a döntés viszont nem lesz meg
a  falunap  időpontjáig,  addig  ezt  az  összeget  meg  kell  előlegezni.  Kérdezi,  hogy  van-e
valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steierlein István polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:

27/2018. (VIII.6.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
2018.  augusztus  10-11-i  falunap  megszervezésére  és
lebonyolítására  a  Dörögdért  Ifjúsági  Egyesület  (8295
Taliándörögd, Kossuth u. 39., adószám: 15431655-1-19)
által adott 500.000 Ft végösszegű ajánlatot fogadja el.

A forrás a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.1.)
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási  szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2)  Döntés rendezvénysátor megvételéről (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein István polgármester: Szintén a falunaphoz van szükség egy rendezvénysátorra. Ezt
a  sátrat  a  későbbiekben  is  tudják  használni.  A  sátor  3*6  m  alapterületű.  A  beszerzési
szabályzat alapján, mivel  saját forrásból veszik meg,  egy ajánlatot kért. A sátor az ajánlat
alapján nettó 202.013 Ft-ba kerül,  így a képviselő-testületnek kell  dönteni  a beszerzésről.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steierlein István polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:
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28/2018. (VIII.6.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
FarkasTent & Event Kft. (1221 Budapest, Mansfeld P. u.
27., adószám: 23476534-2-42) rendezvénysátorra adott
nettó  202.013  Ft  +  áfa,  összesen  256.556  Ft  összegű
árajánlatát elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több  napirendi  pont  nem  lévén  Steierlein  István polgármester  megköszöni  a  rendkívüli
nyilvános ülésen való részvételt, és azt 7.12 órakor bezárja.

K.m.f.

              Steierlein István           dr. Rozgonyi Viktória
   polgármester                           jegyző
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