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Jegyzőkönyv 
 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén 2010. 11. 11-én. 

 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

 

  Bai Lászlóné, Dendel Barnabás, K. Nagy László, Tóth László képviselők 

   

  dr. Ispán Csilla jegyző 

  Soós Tamásné jegyzőkönyvvezető 

 

  

 

 

Nagy László polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, és az 

érdeklődő állampolgárt.  

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő 

testületi tag közül 7 fő jelen  van. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére. Javaslata alapján a képviselő-testület 

a jegyzőkönyv hitelesítőjeként egyhangúlag Bai Lászlóné és Csicsek Zoltán képviselők. 

 

 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, az alábbiak 

szerint elfogad: 

       

Napirendi pontok: 

 

1. Javaslat a Bőcsi labdarúgópálya füvesítési és gyepszőnyegezési munkálataira kötött 

szerződés módosítására 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

 

 

Nagy László polgármester: A futballpálya gyepszőnyegezése ügyében az előző ülésen 

tévesen terjesztette elő A Greskert Kft. adott egy ajánlatot, melyben a gyepszőnyegezés ára: 

8.750.000 Ft + Áfa összegért, a munkát kompletten 11.025.000 Ft + Áfa összegért végeznék 

el. Ez az ár kizárólag magának a pályának a rendbetételét és gyepszőnyegezését foglalja 

magában, azonban szükség van a pályát szegő területek rendbetételére és gyepszőnyegezésére 

is. Ez kb. 700 m2 nagyságú terület, ára 1250,- Ft + ÁFA/m2. Kéri, hogy a szerződésben ez a 

munka is szerepeljen és biztosítsák ennek anyagi fedezetét. 

 

 

K. Nagy László képviselő: Az idő sürget. A Gresker Kft. ma elkezdte a munkát. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

902/2010.(XI.11.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Bőcsi labdarúgópálya felújítási és gyepszőnyegezési munkálatai – 840/2010. (XI.09.) 

számú határozat módosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. november 9-én hozott 840/2010. 

(XI.09.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Bőcs Községi önkormányzat 

Képviselőtestülete úgy határoz, az előterjesztésben foglaltak szerint a Gresker Kft-t megbízza 

a tulajdonában álló Bőcsi labdarúgó pálya felújítási és füvesítési munkálatainak elvégzésére, 

melynek díja: 11.025 E Ft+Áfa. Az anyagi fedezetet a testület a költségvetési tartalék terhére 

biztosítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, a 

szükséges intézkedések megtételére. A képviselőtestület hozzájárul, hogy a pályát szegő 700 

m2 nagyságú terület felújítását és gyepszőnyegezését is végeztesse el az önkormányzat a 

Gresker Kft-vel, melynek anyagi fedezetét a költségvetés tartalékának terhére biztosítsa. A 

képviselő-testület hozzájárul a szerződés ilyen irányú módosításához. 

 

A képviselő-testület ülésén egyéb bejelentés, előterjesztés nem volt, Nagy László 

polgármester az ülést bezárta. 

 

 

 

 

K. m . f. 

 

…………………………………..   ………………………………….. 

Nagy László      Dr. Ispán Csilla 

                       Polgármester            Jegyző 

 

 

 

    …………………………………..           ………………………………….. 

                 Bai Lászlóné      Csicsek Zoltán 

         Jegyzőkönyv-hitelesítő       Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


