
vigántpetend község Önkormán yzata képviselő-testülete
8293. Vieántpetend, Kossuth u.32.

Szám: 1097-412016.

Jegyzőkönyv
KészÜlt: VigántPetend kÖzség ÖnkormányzataKépviselő-testüle te 2016.június 6-án (hétfőn)

17 .3 0 őrai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

Az üIés helye: Többfunkciós Közöss égiHazVigántpetend, Kossuthu. 32.

Jelen vannak:
Nemoda István
kardos Tibor
Giricz zoltán
Kovács Miklós Lászlő

Távolmaradását előre j elezte:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Ács Szilvia képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Takács Lászlőné jegyző

Nemoda Isfuán iolgármester: köszönte íte a jegyzőt, a képviselőket. Megállapította, hogy amegválasztott 5 kéPviselőből 4 fö jelen van, a testúlet hatarozatkZpes. Javasolta akéPviselőknek, hogY a meghívóban szeieplő napiiendi pont targyalásával értsenek egyet aztfogadják el.
A kéPviselŐ-testÜlet határozathozatal néIkül, egyhangúlag, 4 igen szav4zattal elfogadta azalábbi:

N a p i re n d e t: LlyigántpetendértEmlékérem megrendelése

Előadó: Nemoda István polgármester

Napirend:

Nemoda István polgármester elmondta, hogy árajánlatotkértek a Vigántpetendi Emlékérem
elkészítésére. 8 cm-es kétoldalas bronz színű emlékérem 4 db. rendelés esetén 16.480._fl/db.
plusz Áfa, 20.930.-ft./db., melyheztartozikegykézikészítésűplüss borítású díszdoboz.

A 4-es méretŰ, szinténkézikészítésű plüss borítású mappa 2900.-ft,plusz ÁFA, 3683._ft.
Összes koltség: 98.452.-ft. Az Éremmester Kft. Dunaújvaro s ajánlatavolt a kedvezőbb,
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referenciával rendelkeznek,mivel a Monostorapáti Emlékérmet is ők készítették. Minta
darabot a kéPviselők megtekintették. Azemlékérem átadásátaaugusztus 2l.-aifalunapon

/ kerülne sor.

Kérte a képviselők véleményét.

Kardos Tibor alpolgármester j avas olta az emlékérmet

Nemoda István polgármester kérte a képviselőket, aki
kézfeltartással j elezze.

képvi se l ő -te stül et e gyhangúl ag, 4 i gen szav azattal me gho zta az alábbi :

28l20t6.(Vl.6.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

VigántPetend kÖzség ÖnkormanyzataKépviselő-testülete a ,,Vigántpetendért
Emlékérem" készítésére vonatkozó Eremmester Kft. 2400. Dunaújváros,
Magyar űt 106lb. sz. érajánlatát elfogadja.

KéPviselŐ-testÜlet utasída a jegyzőt,hogy az árajánlat alapjánrendeljen meg
4 db. emlékPlakettet díszdobozban, valamint oklevelekhez szükséges
maPPákat, elŐzetesen közölt 98.452.-ft. összegért, 2016. évi költségvetés
tartalék alapja terhére.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: Azonnal

Nemoda István polgármester megköszöníe a képviselők megjelenését, és azilést 17,40
perckor bezárta.

k.mf.t.

tartozékokkal együtt megrendelni.

egyetért az érem megrendelésével
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