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J e g y z ő k ö n y v  

2019. július 4. napján 08,00 órakor az Önkormányzati Épület Tanácskozó termében megtartott nyilvános 

képviselőtestületi ülésről. 

Jelen vannak:  Németh Zsolt polgármester 

 Hajas Róbert képviselő 

 Laska Róbert képviselő 

 Zsuppán Béla  képviselő 

 Dr Horváth Renáta  jegyzőkönyvvezető,  

   Szita Gabriella jegyző megbízásából 

Igazoltan távol: Pongrácz Ernőné  alpolgármester 

Németh Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket, ezt követően megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, jelenlévő képviselők száma 4 fő.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő–testületi ülés összehívására Vasboldogasszony Község 

Önkormányzati Képviselő–testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015 

(I.7.) önkormányzati rendelet 12. §. (1) (2) bekezdése alapján, meghívó kiküldése nélkül került sor. Németh Zsolt 

polgármester a képviselő-testületi ülés összehívására okot adó sürgős, halasztást nem tűrő esetként EFOP-1.5.2-

16-2017 projekt eszközbeszerzés beérkezett ajánlatok elbírálását jelölte meg. 

A képviselő-testület egyhangúan a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el: 

Napirend: 

1. EFOP-1.5.2-16-2017 projekt eszközbeszerzés ajánlatik elbírálása 

Előadó: Németh Zsolt polgármester 

2. Egyéb 

Napirend tárgyalása: 

1.)  EFOP-1.5.2-16-2017 projekt eszközbeszerzés ajánlatik elbírálása 

Előadó: Németh Zsolt polgármester 

Németh Zsolt polgármester: A napirenddel kapcsolatosan ismertette az EFOP-1.5.2-16-2017 projekt 

eszközbeszerzés beérkezett ajánlatok tárgyában készült összegzési dokumentumot. Indítványozta az összegzés 

szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánló ajánlattevővel a SO-SZA Kapu Kft, képviseli: Soós 

Kinga 8900 Zalaegerszeg, Gazdaság utca 14. kössön szerződést az önkormányzat az ajánlatkérés tárgyát 

képező két darab ajtó beszerzésére. 

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, az ülést levezető polgármester a napirend 

tárgyalását lezárta, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelenlévő képviselők száma 4 fő, majd 

szavazásra bocsátotta a napirend tárgyában elhangzott indítványt. 

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal a következő 

határozatot hozta:  

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

22/2019(VII.4.) számú határozata 

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Vasboldogasszony Kossuth u. 4. szám alatt 

található rendezvény és sporteszközök tárolására szolgáló 9X5 m-es épület két darab tároló ajtaját a SO-SZa 

Kft, képviseli: Soós Kinga, 8900 Zalaegerszeg, Gazdaság utca 14. székhelyű vállalkozástól vásárolja meg bruttó 

1.485.900 Ft összegben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 Határidő:  2019. 

  Felelős:  Németh Zsolt polgármester 

2.) Egyebek 

Zsuppán Béla képviselő: Segítséget kért a Polgárőrség részére. Elmondta, hogy nem működőképes az 

egyesület. Egyszerűen nem találnak embert, nem tudja tovább vinni ebben a formában a feladatokat, szeretné 

befejezni a tevékenységet, elég volt 15 évig. 

A napirenddel kapcsolatosan más nem hangzott el, a napirend tárgyalását az ülést levezető polgármester lezárta. 

Az ülést levezető polgármester megkérdezte a jelenlévő képviselőket, hogy van-e egyéb közérdeket érintő 

kérdésük, bejelentésük. További kérdés, bejelentés nem érkezett, az ülést levezető polgármester a nyilvános 

ülést 8,25 órakor bezárta.  

K.m.f. 

 Németh Zsolt  Szita Gabriella 

 polgármester  jegyző 

https://www.google.hu/maps/place/8900+Zalaegerszeg+Gazdas%C3%A1g+utca+14.+
https://www.google.hu/maps/place/8900+Zalaegerszeg+Gazdas%C3%A1g+utca+14.+

