
Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

Tel: 87/435-055. 

 

Száma: 1401-17/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. szeptember  

               30-án (szerdán ) 7  órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  üléséről. 

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.  

 

Jelen vannak: Takács Péter    polgármester  

 Molnár Andrea          képviselő 

                         Soós Gyula                képviselő 

   Széll Pál    képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

  Vigh Elemér    alpolgármester 

  Gulyás Erzsébet         képviselő 

                          Varga János               képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívott:      

 

   Takács Lászlóné          jegyző 

      

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné             jegyző  

 

Takács Péter  polgármester üdvözölte a jegyzőt,  és a  képviselőket. Megállapította, hogy a 

testületi ülés határozatképes, hisz  4   képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a 

képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 4 igen szavazattal  határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi 

napirendi pontot:  

 

Napirend:  1./ Monostorapáti, Óvoda u.3.sz. alatt lévő bérlakásba kazán beszerzése  

 

                           Előadó: Takács Péter    polgármester 

 

            

N a p i r e n d :  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a bérlakásban lévő kazán meghibásodott,  

javítása nem lehetséges. Felkérte Széll Pál képviselőt, fűtés szerelőt ismertesse általa közölt 

kazánok közül melyiket javasolja. 
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Széll Pál képviselő elmondta, hogy mind három típus jó, a Viadrus öntöttvas kazán, a többi 

lemez kazán.   

 

Soós Gyula képviselő elmondta, hogy az interneten tájékozódott , az Optima jó kazán, de 

fenntartják a jogot az árváltozásra, Ő a Celzius 25-29 kW-os  kazánt  javasolja, nyitott és zárt 

rendszerre is köthető,  neten 200.000.-ft-ért be lehet szerezni, ingyen leszállítják. 

 

Takács Péter polgármester kérdezte, hogy az anyagszükséglet mit takar? 

 

Széll Pál képviselő elmondta, hogy a füstcső, huzatszabályozó , 1 méter cső 10 e ft-ba kerül. 

A jelenlegi kazán hátsó füstcsöves, ha nem hátsófüstcsöves kazán beszerzése történik, 

átalakítás költségei is felmerülnek.  

 

Takács Péter polgármester kérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a 

Celzius 25- 29 típusú  kazán beszerzésével. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta az alábbi: 

 

94/2015.(IX.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

     Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonát képező  

     Monostorapáti, Óvoda utca 3.sz. alatt lévő bérlakásba vásárol egy Celzius 25- 

                           29 típusú 29 kW-os vegyes-tüzelésű kazánt maximum bruttó 200.000.-ft.   

                          értékben. 

 

   Képviselő-testület költségvetéséből biztosítja a beszereléshez szükséges 

   anyag és munkadíj költségét. 

 

                           Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kazán beszerzésére. 

 

                           Felelős: Takács Péter polgármester 

 

      Határidő:  2015. október 10. 

 

 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 7,15 órakor 

bezárta. 

 

      k.m.f.t. 

 

 

 

  Takács Péter       Takács Lászlóné 

  polgármester               jegyző  


