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Földeák község Önkormányzati Képviselő{estü letének 2020. szeptem b er 22-én
megtartott, rendkívüIi, nyílt Üléséről.

Az ülés helye: Községháza nagyterem, Földeák

Jelen vannak:
Hajnal Gábor
Tóth lmre

polgármester
alpolgármester

Herczegné Varga Anikó képviselő
Horváth Éva képviselő
Pál Ferenc képviselő
Szabóné Bánfi Erika képviselő
Dr. Varga Károly képviselő

Jelen vannak továbbá:
Rákóczi Edit jegyző

HajnaI Gábor polgármester: Tisztelettel kÖszontöm a Képviselő-testület tagjait, a
jegyzőasszonyt, és a jegyzőkönywezető hölgyet. A jelenléti ív alapján megállapíto*,_hogy a
megjelenési arány 100o/o, ÜlésÜnk határozatképes, azt megnyitom. Javaslom, hog' a
meghívÓban szereplő napirendi pontok szerint haladjunk' Aki ezt elfogadja, kéáeltartással
jelezze. EgyhangÚ. Köszönöm szépen.

A képviselő'testület 7 igen - egyhangú - szavazattal, etlenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

t2019.(1.14.)Kr.h.

Tárgy: A Képviselő{estület 2020' szeptember 22-i _ rendkívüli, nyílt - Ülésének napirendje

HATÁRozAT

A képviselő-testület 2020. szeptember 22-i _ rendkívÜli, nyílt _
Ülésének napirendje:

Napirend:

í./ Szent László tér 16. szám alatti Míjvelődési Ház, valamint a Könyvtár villámvédelmi
rendszer kiépítése és felülvizsgálata
ElőadÓ: polgármester

í./ Napirend
Szent László tér í6. szám alatti Művelődési Ház, vatamint a Könyvtár viltámvédelmi
rendszer kiépítése és felülvizsgálata

Hajnal Gábor polgármester: KÖszönjÜk szépen. Természetesen a maximális összegre
pályázik az Önkormányzat. Ez az összeg nem módosult, már jó pár éve így van. Kérdés,
észrevétel ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, akkor elfogadásiá javaslom, aki
egyetért, kéáeltartással jelezzék' EgyhangÚ. Köszönöm szépen.



A képviselő'testület 7 igen - egyhangú - szavazattaI, ellenszavazat és taÉózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

1 51 t 2020.(tx.22.) Kr. h.
Tárgy: Szent László tér 16. szám alatti Művelődési Ház, valamint a Könyvtár villámvédelmi
rendszer kiépítése és felülvizsgálata

HATÁRozAT

F_öldeák Községi Önkormányzat Szent László tér 16. szám alatti Művelődési Ház, valamint a
Könyvtár villámvédelmi rendszer kiépítése és felÜlvizsgálata vonatkozásában az
e l őte rj esztést m egtá rg ya lta és az alábbi hatá rozato t hoza:

A Képviselő{estület a 6922 Földeák, Szent László tér 16. szám alatt lévő Művelődési Ház,
valamint Könyvtár épületén villámvédelmi berendezés kiépítése, valamint a kisfeszÜltségú
erősáramú villamos berendezések tiizvédelmi felülvizsgálatának elvégzésével, illetve aMűvelődési Ház, valamint a Könyvtár villámvédelmi berendezééének tÚzvédelmi
megfelelősség igazolásának elkészítésével MoInár Csaba Ev. (6922 Földeák, Kossuth
Lajos u. 14.) bíza meg az alábbiak szerlnt:

_ Szent László tér í6. szám alatt !évő MűvetődésI Ház,. valamint Könyúár épületén
villámvédelmi berendezés kiépítésére nettó: 749 815 Ft + ÁFA = bruttó gsá zss ri,
_ 

-a- kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának
elvégzésével, illetve a Művetődési Ház, valamint a Könyvtár viltámvédelmi
berendezésének tűzvédelmi megfetelősség igazolásának elkészítésére nettó 1oo 0oo Ft
+ ÁrR = bruttó 127 ooo Ft összégben az <inÍormányzat 2o20. évi köItségvetése saját
bevételterhére.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szeződés megkötésére,
aláírására, a szÜkséges intézkedések megtételére'

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Erról értesítést kap:
- Földeák község polgármestere
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőle
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal beÁzuóvi csoportja
- Ajánlattevő

HajnaI Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel az egyebekbe Van-e még? Amennyiben
nincs, akkor megköszönöm a jelenlétet. A rendkívÜli Ülést bezárom. Köszönöm szépen.
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