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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 27. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén
Határozat száma
126/2019.(IX.27.)

Határozat tárgya
Az Orvosi Rendelő kazáncseréjére érkezett árajánlat elfogadása

A jegyzőkönyv 174–176. számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2019. szeptember 27.
napján, a Demjéni Községháza Tanácskozó Termében (3395 Demjén, Kossuth tér 1.)
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testületülése határozatképes.
El tudjátok-e fogadni a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontját, mely szerint az orvosi
rendelő kazáncseréje kerül tárgyalásra?
Az elhangzott javaslattal, a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek, és 4 igen
szavazattal, az alábbiak szerint fogadták el a képviselő-testületi ülés napirendjét:
1. Az orvosi rendelő kazáncseréje
Előadó: Fodor Géza polgármester

1. napirendi pont:
Egyebek
Fodor Géza polgármester:
Az Orvosi rendelő kazáncseréjéről már beszéltünk. Tegnapelőtt óta több céget megkerestem,
többen nem vállalták ilyen szoros határidőre. Újra megkerestem a korábbi
ajánlattevőket,Csufor Tibor vállalkozó 50 e Ft-ot elengedett a korábbi 650 e Ft-os ajánlatából.
Mi legyen?
Berecz Lászlóné képviselő:
Melyik szereli be hamarabb? Lassan már fűteni kell.
Fodor Géza polgármester:
Mindkettő rövid határidőn belül vállalta,CsuforTibor azt mondta, akár már hétfőn is.
Nádasdi János alpolgármester:
Én a magam részéről azt támogatom, aki a VAILAND típusú kazánra adott ajánlatot.
Fodor Géza polgármester:
Azt Csufor Tibor nyújtotta be, ő az, aki 50 e Ft-ot elengedett. Nem biztos, hogy megéri ezen
spórolni.
Berecz Lászlóné képviselő:
Egyiket sem tudjuk, hogy milyen lesz, ha a 100 e Ft nem számít.
Fodor Géza polgármester:
Kérdezem, hogy aki el tudja fogadni, a Csufor Tibor által benyújtott árajánlatot, az
kézfelnyújtással szavazzon.
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Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 3igenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
126/2019.(IX. 27.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az
Orvosi Rendelő kazáncseréjére vonatkozó árajánlatokat
megtárgyalta és Csufor Tibor árajánlatát fogadja el bruttó 600
e Ft összegben.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs több kérdés, vélemény, akkor az ülést bezárom.

K.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző nevében és megbízásából:
Dányiné Szórád Ibolya
aljegyző
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