Je g y z ők ön y v:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 20-án (pénteken) 7,30 órai
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Csöde önkormányzati épületének helyisége.
Jelen vannak: Reszneki Gyuláné polgármester, Galambos
képviselőtestületi tagok.

István

és Kovács Jánosné

A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
I. A NAPIREND ELŐTT:
Reszneki Gyuláné: Az üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontot.
A képviselőtestület a javaslat alapján – 3 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontot fogadta el:
1./ Falunapi rendezvényre érkezett árajánlatok megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Falunapi rendezvényre érkezett árajánlatok megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: Tisztelt Képviselőtestület! Az elmúlt alkalommal tartott ülésen is foglalkoztak a
falunapi programokkal. Most sikerült neki 3 árajánlatot beszerezni, melyeket szeretne ismertetni.
(Árajánlatok írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Sajnos nem kis összegbe kerül egy-egy műsor, de
úgy gondolja legalább egy olyan is legyen, amely színvonalas és hosszabb időtartamú. Javasolja a 3
árajánlat közül a legkedvezőbbet, mely a Jolly és a Románcok fogadják el.
Galambos István: Milyen hosszú a műsor?
Reszneki Gyuláné: Egy órás.
Galambos István: Más műsor is lenne?
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Reszneki Gyuláné: Igen, akikről beszéltek, de fizetős csak ez lenne.
Kovács Jánosné: Véleménye szerint egy becsületkasszát lehetne kitenni.
Reszneki Gyuláné: Majd a vendéglátóssal is felveszi a kapcsolatot. Mivel a szerződésben szerepel
olyan, ha nincsen 50 főnél kevesebb néző lesz, akkor nem lesz előadás. Ennek ellenére az összeget
ki kellene fizetni. Ezt megbeszélte velük, 20 főre ki lehet javítani, igaz biztosan nem 50 fő lesz,
hanem több.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Ha a pénzre mindenképpen igényt tart, akkor adjon érte valamit.
Kovács Jánosné: Ő is azt mondja, ilyen nem fordul elő, biztosan többen lesznek 50 főnél. Ki fog
énekelni?
Reszneki Gyuláné: Ez még folyamatban van.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele?
Amennyiben nincsen, szavazásra teszi fel a Jolly és a Románcok árajánlatát.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
18/2012.(IV.20.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a 2012. május 27-én megrendezésre kerülő falunapi
programokra adott árajánlatok közül a Jolly és a Románcok árajánlatát fogadja
el azzal, hogy a megállapodásban megjelölt részvevők számát 20 főben
határozza meg. A műsor összköltsége 190.000,- Ft + áfa, összesen 241.300,- Ft
útiköltséggel.
A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendkívüli ülését 8,00 órakor
berekeszti.
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