
2. Napirend  
Előterjesztés 

Nőtincs község Önkormányzat képvisel ő-testületének 2015. január 16-i 
ülésére 

 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej ű határozatokról  
 
 
 
Nőtincs község Önkormányzata képvisel ő- testületének   

 89/2014. (XII.17.) sz. határozata 
 
Nőtincs község önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztése 
alapján a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft által adott árajánlatot elfogadja az alábbiak 
szerint: 
 
Óvodás gyermek nap 3x étkezés esetén                650 Ft/Fő/ nap 
Megnevezés  Anyagnorma  Átadási (számlázási) ár 
 (Bruttó)  (Bruttó )    
Reggeli 102 Ft   135 Ft 
Ebéd  311Ft   400 Ft 
Uzsonna   90 Ft   115 Ft  
 
 
Iskolás gyermek 3xétkezés esetén      725 Ft/fő/nap 
Megnevezés  Anyagnorma  Átadási (számlázási) ár 
 (Bruttó)  (Bruttó )    
Reggeli    92 Ft  160 Ft 
Ebéd  338 Ft  445 Ft 
Uzsonna    90 Ft  120 Ft  
 
 
Külsős- Tanár- vendég étkezés 650 Ft/ fő/ nap  
 
Szociális étkezés 580 Ft/ Fő / nap. 
 
Az árajánlat az ÁFÁ-t tartalmazza.  
 
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a szolgáltatót 
értesítse.  
  
Határidő: 2014. december 31.  
Felelős polgármester 
 
    A határozat végrehajtásra került 2014. december 31. 
 
 
  
 
 



 Nőtincs község Önkormányzata képvisel ő- testületének   
 90/2014. (XII.17.) sz. határozata 
 
Nőtincs község önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztése 
alapján a Nőtincsi közös Önkormányzati Hivatal kialakításáról és fenntartásáról szóló 
megállapodás módosítására létrejött megállapodást jóváhagyja.  
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a társult települések 
önkormányzatát tájékoztassa.  
Határidő: 2014. december 31.  
Felelős polgármester  
 
      A tájékoztatás megtörtént.  
 
 Nőtincs község Önkormányzata képvisel ő- testületének   
 91/2014. (XII.17.) sz. határozata 
Nőtincs község önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztése 
alapján a Béta-Audit Kft ajánlatát könyvvizsgálat végzésére nem fogadja el, a 
megküldött szerződés módosítás aláírás nélkül történő visszaküldéséről dönt.  
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet 
tájékoztassa, a szerződést annak aláírása nélkül küldje vissza.  
Határidő: azonnal  
Felelős polgármester  
 
A szerződésmódosítás aláírás nélkül visszaküldésre került 2014. december 18-án.  
 
 Nőtincs község Önkormányzata képvisel ő- testületének   
 92/2014. (XII.17.) sz. határozata 
Nőtincs község önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
elfogadja és az önkormányzat tulajdonát képező, Naszály-völgye Szövetkezet által 
bérelt földterületek bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó szerződés 
megkötésére a polgármestert felhatalmazza. 
 
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a bérleti szerződéseket kösse 
meg.  
Határidő: azonnal  
Felelős polgármester  
 
    A bérleti szerződések megkötésre kerültek 
 
 Nőtincs község Önkormányzata képvisel ő- testületének   
 93/2014. (XII.17.) sz. határozata 
 
Nőtincs község önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
elfogadja és a Seholsziget Gyermekpark Kft részére engedélyezi a településen 
útbaigazító táblák elhelyezését.  
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet 
tájékoztassa.  
Határidő: azonnal  
Felelős polgármester  
  Az érintett tájékoztatása megtörtént. 



 
 Nőtincs község Önkormányzata képvisel ő- testületének   
 94/2014. (XII.17.) sz. határozata 
 
Nőtincs község önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert szolgáltatói szerződés kötésére a 
közüzemi csatornahálózatba nem vezetett háztartási szennyvíz elszállítására. 
 
A szolgáltatás jogosultja:  Pócsi György egyéni vállalkozó 
Adószáma: 50527146-2-33  Székhelye: 2151 Fót, Balassa Bálint utca 74/c  . 
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében eljárva 
a szolgáltatói szerződést kösse meg.   
Határidő: azonnal  
Felelős polgármester  
 
 
 A szerződés 2014. december 29-én megkötésre került.  


