
Szám: 1/3/7/2012.

Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  május  7-én 
(hétfőn) 15.45 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Ottava Ignác terme

Jelen vannak:  Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester,
Kondor Géza, Gángó István, Eitner József, Török Péter
képviselő-testületi tagok.

Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő-testület tagja.
A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző,  Müller Márton főtanácsos

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 6 fő 
képviselőből 5 fő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 

Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyére.  Kéri  vita  nélkül  szavazzák  meg. 
Javasolja Varga Béláné alpolgármester asszonyt és Kondor Géza képviselő urat.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Varga Béláné alpolgármester,Kondor Géza képviselő.

 Miklós Tamás polgármester:  elmondja a rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy 
korábban a képviselő-testületi határozat értelmében árajánlatokat kértek be az IKSZT épület 
tetőtéri apartmanok felújítására. A beérkezett árajánlatokat el kellene bírálni.

Előterjeszti a napirendi javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

Napirend
1.) Az IKSZT épület tetőtéri apartmanok felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása.
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester. (szóbeli előterjesztés)

1.) Az IKSZT épület tetőtéri apartmanok felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása.
Miklós Tamás polgármester: felkéri Müller Márton, hogy röviden ismertesse a napirenddel 
kapcsolatos előterjesztést.



Müller Márton főtanácsos: elmondja, Pupos Csaba építészmérnök megtervezte az IKSZT 
épület  tetőtéri  apartman  részét.  Az  első  menetben  a  3  db  apartman  felújítását  kellene 
elkezdeni.  Vizesblokkok  felújítása,  gépészeti  felújítás,  burkolási  munkák,  festés,  központi 
fűtés  kialakítás.  Az  árazatlan  költségvetést  Csák  Levente  építész  készítette  el.  Három 
kivitelezőt kért fel az önkormányzat ajánlat adásra, Újvári Miklóst, Csécs és Társa Bt-t és a 
Balaton-Dekor Bt-t. Ujvári Miklós jelezte, hogy munkái miatt nem tud részt venni, nem adott 
be pályázatot. Az ajánlatok közül a Csécs és Társa Bt. br. 4.259.424.- Ft összegben adott be 
ajánlatot, a Balaton-Dekor Bt pedig br. 7.341.801 Ft összegben. Jelentős különbség van a két 
ajánlat között. A Csécs és Társát javasolják az alacsonyabb költségek miatt.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a költségvetésben elkülönítették az IKSZT épület 
felújításával kapcsolatos összeget. Szeretnék rendbe tenni és hasznosítani az épületet.

Kérdés:
Varga Béláné alpolgármester: május 30 a munka befejezési határideje?
Müller Márton főtanácsos: mivel a megadott határidőre egy érvényes ajánlat érkezett csak 
be, további kivitelezőt megkeresve az ajánlat kéréssel kapcsolatban határidőcsúszás történt, 
így a tervezett május 30-ai befejezési határidő június 15-re módosult.

Vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyet azzal, hogy a költségvetésből elkülönített összegből 
finanszírozva  a  Csécs  és  Társa  Bt-tét  bízzák  meg  az  IKSZT  épület  tetőtéri  apartman 
felújításával  br.  4.259.424  Ft  összeggel  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozói 
szerződés aláírására - kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

48/2012. (V.7.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp Káli u. 17. sz.  
alatti  IKSZT  épület  tetőtéri  apartmanok  felújítási  munkáinak  elvégzésével  –  a  
legkedvezőbb  ajánlatot  adó  -   Csécs  és  Társa  Bt-tét  (Révfülöp)  bízza  meg  
br.4.259.424.- Ft bekerülési költséggel.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozói  szerződés  
aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. május 14. 

Miklós Tamás polgármester: több napirendi pont nem volt a rendkívüli képviselő-testületi 
ülést 16.00 órakor berekeszti.

kmft.
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