
KŐSZEGSZERDAHELY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
9725 Kőszegszerdahely, Kossuth utca 5. 

Telefon: +36(94)563-472    email: koszegszerdahely@t-online.hu 
 
 

Előterjesztés 
Bozsok-Cák-Kőszegdoroszló-Kőszegszerdahely-Velem Községek Önkormányzatai  

Képviselő-testületeinek  
2011. augusztus 10. napján tartandó együttes nyílt ülésére 

 
Tárgy: Javaslat a Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti épületegyüttesbe 

átköltöztetni kívánt orvosi rendelő kialakítására és a felhalmozási kiadások településekre 
eső költségeinek megosztására 

Üi.szám: 
Melléklet: 

270/2011. és 5/2011/ált. 
megállapodás tervezete és árajánlatok másolatban 

Előterjesztést előkészítette: Wolf Viktória Bozsok és Velem községek körjegyzője 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam.  
 

/:Dr. Bende Katalin:/  
Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely  

községek körjegyzője 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt felnőtt 
háziorvosi rendelő kialakításával kapcsolatosan – külön figyelemmel a Vas Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Népegészségügyi 
Intézetének 2291-2/2011. számú állásfoglalására, miszerint  

„Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.) ESzCsM 
rendelet, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 
Kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével, valamint a helyszín ismeretében a következő feltételek biztosítását 
tartjuk szükségesnek a háziorvosi rendelő kialakításához: 

1. A betegek részére kijelölt WC helyiség önálló (gépi) szellőzését meg kell oldani. 
2. Az orvosi rendelő meleg padozatának résmentesnek, ezáltal könnyen tisztíthatónak, fertőtleníthetőnek kell 

lenni. 
3. Az orvosi rendelőben az ajtótok magasságáig mosható, fertőtleníthető falburkolatot kell biztosítani. 
4. Az orvosi rendelő kézmosóját lengőkaros orvosi csapteleppel, falra szerelt, könyökkel működtethető 

fertőtlenítőszer- és szappan adagolóval, egyszer használatos papírtörölköző tartóval kell ellátni. A kézmosó 
kagyló körül csempeburkolatot kell biztosítani. 

5. Az utcafront felöli ajtón át történő közlekedést meg kell szüntetni.” 

árajánlatok kerültek beszerzésre a gazdaság verseny tisztaságának megóvása, és az ajánlattevők számára az 
egyenlő feltételek biztosításával az előbbiekben részletezett anyag- és munkadíjak vonatkozásában. 
 
Vélhetően a fenti beruházás a mindenkori költségvetési törvényben megállapított közbeszerzési 
értékhatárokat nem éri el, illetőleg a közbeszerzései eljárási kivételek alá tartozó árubeszerzések, építési 
beruházások és szolgáltatások körébe tartozik. 
 
Előadottakra tekintettel és az eljárási szabályokat betartva ajánlati felhívást küldtünk a(z) 

- Róth Kőműves Bt. (9726 Velem, Rákóczi utca 21.), 
- KA-DA Invest Bau Kft. (9748 Vát, Petőfi S. u. 10.)és 
- Szárnyas Építési és Kivitelezési Kft. (9739 Pusztacsó, Béke u. 37.)egyéni vállalkozó részére 

 
akik az alábbi ajánlatot tették. Az árajánlatok jelen előterjesztésem mellékletét képezik. 
 

Ajánlattevő Nettó ár Bruttó ár 
Róth Kőműves Bt.  
(9726 Velem, Rákóczi utca 21.) 

717 000,- Ft 896 250,- Ft 

KA-DA Invest Bau Kft.  
(9748 Vát, Petőfi S. u. 10.) 

528.400,- Ft 660.500,- Ft 

Szárnyas Építési és Kivitelezési Kft. (9739 
Pusztacsó, Béke u. 37.) 

Mivel a munkát elvállalni nem tudják, 
árajánlatot nem nyújtott be 

 

mailto:koszegszerdahely@t-online.hu
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Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Bozsok, Velem polgármestereivel együttműködve kidolgozásra 
került egy vállalkozók igénybevételét nem igénylő verzió is, amely az Önkormányzatoknak 
költségmegtakarítást jelentene. Ezt a költségmegosztást (ld. Mellékelt megállapodási minta) Cák, 
Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely községek Önkormányzati Képviselő-testületei már áprilisban elfogadták, 
és megküldésre került Bozsok és Velem községek Önkormányzati Képviselő-testületei részére.  
A bekért árajánlatokat erre a megállapodásra vetítve a községek költségei az alábbiak szerint alakulnának: 
 

Község elnevezése Kiadás megnevezése 
Vállalkozói ajánlat szerint a 

kiadás értéke 

Bozsok 

Összesen: 84.638,- Ft 
Költözéshez 1 fő munkaerő 

rendelkezésre bocsátása 
0 

Mosdó 1/2 
Karos csaptelep 1/2 

Kézmosó 1/2 
Papírtörölköző-tartó ½ 

Vízvezetékszereléshez egyéb anyag 1/2 

79.563,- Ft 

falazás anyagköltség 1/3 5.075,- Ft 

Cák 

Összesen: 85.889,- Ft 
Költözéshez 1 fő munkaerő 

rendelkezésre bocsátása 
0 

PVC padló 1/3 26.146,- Ft 
Szellőzőventillátor 1/2 15.425,- 

csempézés anyagköltség ½ 5.193,- FT 
Festéshez szükséges alapanyag 1/2 34.050,- Ft 

falazás anyagköltség 1/3 5.075,- Ft 

Kőszegdoroszló 

Összesen: 91.314,-Ft 
Költözéshez 1 fő munkaerő 

rendelkezésre bocsátása 
0 

PVC padló 1/3 26.146,- Ft 
Szellőzőventillátor 1/2 15.425,-Ft 

csempézés anyagköltség ½ 5.193,- Ft 

Festéshez szükséges alapanyag 1/2 
34.050,-FT 

Szellőzőventillátor szerelés saját 
költségen 

10.500,- 

Kőszegszerdahely 

Összesen: 244.470,- Ft 
Költözéshez 1 fő munkaerő 

rendelkezésre bocsátása 
0 

PVC padló 1/3 26.146,- Ft 
PVC lerakási munkadíja 25.687,- Ft 

Festés munkadíja 72.750,- Ft 
kézmosó kialakításának munkadíja 111.125,- Ft 

csempézés munkadíja 4.037,- Ft 
falazási munkadíj 4.725,- Ft 

Velem 

Összesen: 84.638,- Ft 
Költözéshez 1 fő munkaerő 

rendelkezésre bocsátása 
0 

Mosdó 1/2 
Karos csaptelep 1/2 

Kézmosó 1/2 
Papírtörölköző-tartó ½ 

Vízvezetékszereléshez egyéb anyag 1/2 

79.563,- Ft 

falazás anyagköltség 1/3 
5.075,- Ft 

 
Az alacsonyabb vállalkozói árajánlatból községekre eső költség 132.100,- Ft lenne. Látható, miért jelent ez 
megtakarítást mind az 5 község részére. 
Kérem a T. Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatok közül a 
Képviselő-testületek egyeztetését követően az azonos tartalmút elfogadni szíveskedjenek. 
 
Kőszegszerdahely, 2011. augusztus 2.   

Tisztelettel: 
 Takács Péter sk. 

polgármester 
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A/Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos utca 5. 
szám alatti – Kőszegszerdahely 23/1 hrsz-ú, tűzoltószertár és autóbuszváró megnevezésű 1010 m2 
alapterületű ingatlan – épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt orvosi rendelő kialakítására a ……… 
(…..) ajánlatát és megbízza az árajánlatban rögzített munkálatok elvégzésére.  

2. felkéri Takács Péter polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést készítse elő – melynek 
elválaszthatatlan részét képezi a vállalkozó árajánlata – és felhatalmazza annak aláírására. 

3. felkéri Takács Péter polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Takács Péter polgármester 
 
B/Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt 
orvosi rendelő kialakításával kapcsolatosan a településekre eső költségeket az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 

települési 
önkormányzat 

bruttó összeg 

Bozsok  
Cák  
Kőszegdoroszló  
Kőszegszerdahely  
Velem  
Mindösszesen  

 
2. felhatalmazza Takács Pétert polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti 

megállapodást – az előterjesztés szerinti formában és tartalommal – aláírja; 
3. felkéri és egyben felhatalmazza Takács Péter polgármestert, hogy a beruházással kapcsolatos 

munkálatokat felügyelje, a teljesítés igazolást aláírja.  
4. felhatalmazza Takács Péter polgármestert, hogy a beruházás Kőszegszerdahely községre eső 

részét, ……. Ft-ot vállalkozó részére kifizesse. 
5. felkéri Takács Péter polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Takács Péter polgármester 

 
C/Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja Kőszegszerdahely, Kossuth 
Lajos utca 5. szám alatti – Kőszegszerdahely 23/1 hrsz-ú, tűzoltószertár és autóbuszváró 
megnevezésű 1010 m2 alapterületű ingatlan – épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt orvosi rendelő 
kialakítására az Önkormányzatok közti feladat- és kiadás-megosztására vonatkozó megállapodást.  

2. megbízza Takács Péter polgármestert, hogy a megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá, és a 
megállapodás végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Takács Péter polgármester 
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A/Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos utca 
5. szám alatti – Kőszegszerdahely 23/1 hrsz-ú, tűzoltószertár és autóbuszváró megnevezésű 1010 
m2 alapterületű ingatlan – épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt orvosi rendelő kialakítására a 
……… (…..) ajánlatát és megbízza az árajánlatban rögzített munkálatok elvégzésére.  

2. felkéri Takács Pétert, Kőszegszerdahely polgármesterét, hogy a vállalkozási szerződést készítse 
elő – melynek elválaszthatatlan részét képezi a vállalkozó árajánlata – és felhatalmazza annak 
aláírására a tulajdonosi körben érintett önkormányzatok előzetes egyetértésével. 

3. felkéri Darabos Béla polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
 
B/Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt orvosi 
rendelő kialakításával kapcsolatosan a településkre eső költségeket – tulajdoni hányadaik arányában 
–  az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

települési 
önkormányzat 

bruttó összeg 

Bozsok  
Cák  
Kőszegdoroszló  
Kőszegszerdahely  
Velem  
Mindösszesen  

2. felhatalmazza Darabos Béla polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást – 
az előterjesztés szerinti formában és tartalommal – aláírja; 

3. felkéri Kőszegszerdahely Község Önkormányzatát, hogy a beruházással kapcsolatos gesztori 
feladatokat vállalja és lássa el, mint többségi tulajdonos és egyben felhatalmazza Takács Pétert, 
Kőszegszerdahely polgármesterét, hogy a beruházással kapcsolatos munkálatokat felügyelje, a 
teljesítés igazolást aláírja.  

4. vállalja, hogy az 1. pontban jóváhagyott beruházási költséget a megállapodásban rögzített határidőig 
Kőszegszerdahely község önkormányzatának ………. számú számlájára megfizeti. 

5. felkéri Darabos Béla polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Darabos Béla polgármester 

 
C/Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

3. az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja Kőszegszerdahely, Kossuth 
Lajos utca 5. szám alatti – Kőszegszerdahely 23/1 hrsz-ú, tűzoltószertár és autóbuszváró 
megnevezésű 1010 m2 alapterületű ingatlan – épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt orvosi rendelő 
kialakítására az Önkormányzatok közti feladat- és kiadás-megosztására vonatkozó megállapodást.  

4. megbízza Darabos Béla polgármestert, hogy a megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá, és a 
megállapodás végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
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A/Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Cák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos utca 5. 
szám alatti – Kőszegszerdahely 23/1 hrsz-ú, tűzoltószertár és autóbuszváró megnevezésű 1010 m2 
alapterületű ingatlan – épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt orvosi rendelő kialakítására a ……… 
(…..) ajánlatát és megbízza az árajánlatban rögzített munkálatok elvégzésére.  

2. felkéri Takács Pétert, Kőszegszerdahely polgármesterét, hogy a vállalkozási szerződést készítse elő – 
melynek elválaszthatatlan részét képezi a vállalkozó árajánlata – és felhatalmazza annak aláírására a 
tulajdonosi körben érintett önkormányzatok előzetes egyetértésével. 

3. felkéri Paukovics Józsefné polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Paukovics Józsefné polgármester 
 
B/Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Cák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt orvosi 
rendelő kialakításával kapcsolatosan a településkre eső költségeket – tulajdoni hányadaik arányában 
–  az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

települési 
önkormányzat 

bruttó összeg 

Bozsok  
Cák  
Kőszegdoroszló  
Kőszegszerdahely  
Velem  
Mindösszesen  

2. felhatalmazza Paukovics Józsefné polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti 
megállapodást – az előterjesztés szerinti formában és tartalommal – aláírja; 

3. felkéri Kőszegszerdahely Község Önkormányzatát, hogy a beruházással kapcsolatos gesztori 
feladatokat vállalja és lássa el, mint többségi tulajdonos és egyben felhatalmazza Takács Pétert, 
Kőszegszerdahely polgármesterét, hogy a beruházással kapcsolatos munkálatokat felügyelje, a 
teljesítés igazolást aláírja.  

4. vállalja, hogy az 1. pontban jóváhagyott beruházási költséget a megállapodásban rögzített határidőig 
Kőszegszerdahely község önkormányzatának ………. számú számlájára megfizeti. 

5. felkéri Paukovics Józsefné polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Paukovics Józsefné polgármester 
 
C/Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Cák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja Kőszegszerdahely, Kossuth 
Lajos utca 5. szám alatti – Kőszegszerdahely 23/1 hrsz-ú, tűzoltószertár és autóbuszváró 
megnevezésű 1010 m2 alapterületű ingatlan – épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt orvosi rendelő 
kialakítására az Önkormányzatok közti feladat- és kiadás-megosztására vonatkozó megállapodást.  

2. megbízza Paukovics Józsefná polgármestert, hogy a megállapodást az Önkormányzat nevében írja 
alá, és a megállapodás végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Paukovics Józsefné polgármester 
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A/Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Kőszegdoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos utca 5. 
szám alatti – Kőszegszerdahely 23/1 hrsz-ú, tűzoltószertár és autóbuszváró megnevezésű 1010 m2 
alapterületű ingatlan – épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt orvosi rendelő kialakítására a ……… 
(…..) ajánlatát és megbízza az árajánlatban rögzített munkálatok elvégzésére.  

2. felkéri Takács Pétert, Kőszegszerdahely polgármesterét, hogy a vállalkozási szerződést készítse elő – 
melynek elválaszthatatlan részét képezi a vállalkozó árajánlata – és felhatalmazza annak aláírására a 
tulajdonosi körben érintett önkormányzatok előzetes egyetértésével. 

3. felkéri Joó Tamás polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Joó Tamás polgármester 
 
B/Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Kőszegdoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1 a Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt orvosi 
rendelő kialakításával kapcsolatosan a településkre eső költségeket – tulajdoni hányadaik arányában 
–  az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

települési 
önkormányzat 

bruttó összeg 

Bozsok  
Cák  
Kőszegdoroszló  
Kőszegszerdahely  
Velem  
Mindösszesen  

2. felhatalmazza Joó Tamás polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást – az 
előterjesztés szerinti formában és tartalommal – aláírja; 

3. felkéri Kőszegszerdahely Község Önkormányzatát, hogy a beruházással kapcsolatos gesztori 
feladatokat vállalja és lássa el, mint többségi tulajdonos és egyben felhatalmazza Takács Pétert, 
Kőszegszerdahely polgármesterét, hogy a beruházással kapcsolatos munkálatokat felügyelje, a 
teljesítés igazolást aláírja.  

4. vállalja, hogy az 1. pontban jóváhagyott beruházási költséget a megállapodásban rögzített határidőig 
Kőszegszerdahely község önkormányzatának ………. számú számlájára megfizeti. 

5. felkéri Joó Tamás polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Joó Tamás polgármester 
 
C/Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Kőszegdoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja Kőszegszerdahely, Kossuth 
Lajos utca 5. szám alatti – Kőszegszerdahely 23/1 hrsz-ú, tűzoltószertár és autóbuszváró 
megnevezésű 1010 m2 alapterületű ingatlan – épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt orvosi rendelő 
kialakítására az Önkormányzatok közti feladat- és kiadás-megosztására vonatkozó megállapodást.  

2. megbízza Joó Tamás polgármestert, hogy a megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá, és a 
megállapodás végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Joó Tamás polgármester 
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A/ Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos utca 
5. szám alatti – Kőszegszerdahely 23/1 hrsz-ú, tűzoltószertár és autóbuszváró megnevezésű 1010 
m2 alapterületű ingatlan – épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt orvosi rendelő kialakítására a 
……… (…..) ajánlatát és megbízza az árajánlatban rögzített munkálatok elvégzésére.  

2. felkéri Takács Pétert, Kőszegszerdahely polgármesterét, hogy a vállalkozási szerződést készítse 
elő – melynek elválaszthatatlan részét képezi a vállalkozó árajánlata – és felhatalmazza annak 
aláírására a tulajdonosi körben érintett önkormányzatok előzetes egyetértésével. 

3. felkéri Horváth József polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 
 
B/Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt orvosi 
rendelő kialakításával kapcsolatosan a településkre eső költségeket – tulajdoni hányadaik arányában 
–  az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

települési 
önkormányzat 

bruttó összeg 

Bozsok  
Cák  
Kőszegdoroszló  
Kőszegszerdahely  
Velem  
Mindösszesen  

2. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást 
– az előterjesztés szerinti formában és tartalommal – aláírja; 

3. felkéri Kőszegszerdahely Község Önkormányzatát, hogy a beruházással kapcsolatos gesztori 
feladatokat vállalja és lássa el, mint többségi tulajdonos és egyben felhatalmazza Takács Pétert, 
Kőszegszerdahely polgármesterét, hogy a beruházással kapcsolatos munkálatokat felügyelje, a 
teljesítés igazolást aláírja.  

4. vállalja, hogy az 1. pontban jóváhagyott beruházási költséget a megállapodásban rögzített határidőig 
Kőszegszerdahely község önkormányzatának ………. számú számlájára megfizeti. 

5. felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 
  
C/Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

3. az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja Kőszegszerdahely, Kossuth 
Lajos utca 5. szám alatti – Kőszegszerdahely 23/1 hrsz-ú, tűzoltószertár és autóbuszváró 
megnevezésű 1010 m2 alapterületű ingatlan – épületegyüttesbe átköltöztetni kívánt orvosi rendelő 
kialakítására az Önkormányzatok közti feladat- és kiadás-megosztására vonatkozó megállapodást.  

4. megbízza Horváth Miklós polgármestert, hogy a megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá, és 
a megállapodás végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
Határidő: elfogadásra azonnal;  

egyébiránt folyamatos 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 


