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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 16-án 

(hétfőn) 8 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Ottawa Ignác terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

  Török Péter  alpolgármester 

  Eitner József   képviselő 

  Sümegi Gábor   képviselő 

  Slemmer József János   képviselő   

  Simon László    képviselő (6 fő) 

 

Miklós Tamás képviselő bejelentette távolmaradását.  

 

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából: Müller Márton főtanácsos. 

 

Kondor Géza polgármester: köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen a megjelent 

képviselő urakat. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 6 fő képviselőből 5 fő 

képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 

Előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendi javaslatát. Megkérdezi, hogy a napirenddel 

egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat?  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő megtárgyalását. 

 

N a p i r e n d 

 

1. Nyilvános WC felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

1. Nyilvános WC felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A nyilvános wc felújítására 3 árajánlatot kértek a múltkori 

egyeztetésük után, az árajánlatok beérkeztek. Az árajánlatokat elküldték a műszaki ellenőrnek 
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is, hogy ellenőrizze annak műszaki tartalmát. A beérkezett árajánlatok közül a legkisebb 

összeget, - egyébként nagyon kicsi a szórás közöttük az árakat tekintve - a Csécs és Társa Bt. 

bruttó 17.113.310 Ft-os ajánlatát javasolja elfogadásra. Megkérdezi a képviselőket, hogy 

kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban.  

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a 

nyilvános wc felújítására beérkezett árajánlatok közül a Csécs és Társa Bt ajánlatát fogadják el, 

kézfeltartással jelezze.   

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

1/2017. (I.16.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Révfülöp Halász utcában 

lévő nyilvános wc felújítására a legalacsonyabb árajánlatot adó Csécs és Társa Bt. 

Révfülöp Káli út 36. ajánlatát fogadja el bruttó 17.113.310 Ft összegben. 

Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. 

  

 

 

Több tárgy nem volt, Kondor Géza polgármester az ülést 8,02 órakor bezárta. 

 

kmft. 

 

Kondor Géza        Dr. Szabó Tímea 

polgármester        jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: 

 

 

Müller Márton 

főtanácsos 
 


