
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 4.-én, az 

önkormányzat házasságkötő termében 12.30 órai kezdettel megtartott, telefon útján 

összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Takácsné Illés Henriett alpolgármester, Pékó 

Gábor, Takács Arabella, Talián Bálint Attila, Gyöngyösi Norbert és Sára Erika képviselők, 

valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző.  

 

A polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 

minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (II. 4.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pont: 

 

1./ A Segesd Vörösmarty utca 31. szám alatti épületben tönkrement gázkazán 

cseréjének megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

1./ A Segesd Vörösmarty utca 31. szám alatti épületben tönkrement gázkazán cseréjének 

megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Vörösmarty utca 31. szám 

alatti épületben tönkrement a gázkazán, emiatt volt sürgős a testületi ülés megtartása. 

Elmondja, hogy a kazán és a hőcserélő is elégett, a kazán javíthatatlanná vált. Tájékoztatást ad 

arról, hogy kért három árajánlatot. Elmondja, hogy az első ajánlatot a Kapos Elektroterm Kft. 

adta, mely bruttó 318.000 forint összegért vállalja az új kazán felszerelését és beüzemelését. 

Kiemeli, hogy a második ajánlatot Vargovics Gábor nyújtotta be, az ajánlat bruttó 608.810 

forint összegről szól. Elmondja, hogy a harmadik ajánlatot a Rovizo Kft. adta, mely egy 

kondenzációs kazán beépítését vállalná bruttó 1.395.181 Ft összegért. 

Javasolja a legalacsonyabb összegű ajánlat, tehát a Kapos Elektroterm Kft. ajánlatának 

elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Pékó Gábor képviselő 

 

Megjegyzi, hogy az apósa is foglalkozik gázkazánok beüzemelésével, tőle is lehetett volna 

ajánlatot kérni.  
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Véleménye szerint kizárólag kondenzációs kazánt lehet már csak beszerelni, nehogy probléma 

legyen a gázkazán cseréjével. Megjegyzi, hogy annak is utána kellene nézni, hogy a csere 

tervezés-köteles vagy nem. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Véleménye szerint lehet cserélni gázkazánt, tervek nélkül is. Elmondja, hogy a Kapos 

Elektroterm egy megbízható cég. Egyet ért Pékó Gábor képviselővel abban, hogy lehetett 

volna árajánlatot kérni a segesdi cégtől is.  

 

Takács Arabella képviselő 

 

Megkérdezi, hogy a Kapos Elektroterm Kft. ajánlata a munkadíjat is tartalmazza-e? 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a bruttó 318.000 Ft összegű ajánlat mindent 

tartalmaz. 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2020. (II. 4.) önkormányzati 

határozata gázkazán cseréjéről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd Vörösmarty utca 

31. szám alatti épületben tönkrement gázkazán cseréjére beérkezett ajánlatokat 

megtárgyalta, és a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Kapos Elektroterm Kft. ajánlatát 

fogadja el. A képviselő-testület a gázkazán felszerelésének és beüzemelésének 

költségét, azaz bruttó 318.000 Ft összeget, a tartalék terhére biztosítja. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gázkazán cseréjének 

megrendelésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


