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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2016. február 5-én a Tabdi Közös Önkormányzati
Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Földházi Ferenc,
Hetényi Vivien, Kiss Sándor, Krauczi József képviselők, Filus Jánosné jegyző, Szedmákné
Bránya Anita jegyzőkönyvvezető

Bejelentetten távol maradt: Szkenderovits Lajosné képviselő

A polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy a  testület  határozatképes,  az
ülést  megnyitja.  Javasolja  a  meghívó  szerinti  napirend  elfogadását.  A Képviselőtestület  a
napirendet egyhangúlag elfogadta.

N A P I R E N D:

1. Művelődési Ház belső felújításának II. üteme
Előadó: Fábián Sándor polgármester

1.
Művelődési Ház belső felújításának II. üteme

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián  Sándor  polgármester: Az  előterjesztést  megküldtük.  A  2015.  évben  megkezdett
művelődési ház felújítás megkezdődött és az I. ütemben megjelölt feladatok elkészültek. A
felújítás  folytatására  megkértem  a  vállalkozótól  az  árajánlatot,  melyet  az  előterjesztés
tartalmaz. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztett anyaggal kapcsolatban?

Kovács László alpolgármester: A konyha és tálaló rész mit takar?

Fábián  Sándor  polgármester: A konyha  teljes  felújítását,  mivel  ez  nem szerepelt  az  első
körben.

Krauczi József képviselő: A falugazdász irodája sem volt benne?

Fábián Sándor polgármester: Nem, ez is most szerepel a költségek között.

Földházi Ferenc képviselő: Mennyibe kerül összesen a felújítás az önkormányzatnak?

Fábián Sándor polgármester: Összesen 29 millióba fog kerülni a teljes felújítás, átalakítás.
Ebben benne van a festés,  bútorzat,  álmennyezet,  és egyéb feladatok.  Szívesen átadom az



összes  költségvetési  dokumentációt  a  képviselőknek,  amennyiben  szeretnék  megtekinteni.
Még esetleg tudunk egy kicsit faragni a költségeknél, de ez az utolsó számla benyújtásánál
fog kiderülni. A falugazdászi irodában nincs egyedül álmennyezet, de ehelyett a könyvtárnál
kerültek beépítésre a led  lámpák.

Krauczi  József  képviselő: A közfalak  kirakodásánál  jelen  voltak  a  közmunkásaink,  akik
segítettek a munkálatoknál.

Fábián Sándor polgármester: Igen, ezek figyelembe lettek, lesznek véve. A közös képviselő-
testületi  akarat  az  volt,  hogy  elkészüljön  a  művelődési  ház,  ez  szerintem  tökéletes
minőségben, maradéktalanul fog teljesülni.

A napirendi  ponthoz  egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem volt  Fábián  Sándor  polgármester  az
írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: -
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2016.(II.5.)sz. határozat
Művelődési ház belső felújítása

H A T Á R O Z A T  

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. indokoltnak tartja a művelődési ház teljes körű II. ütemű belső felújítását,
2. a munkálatok elvégzésével a K.A. Ház Kft-t (székhely. 6200 Kiskőrös, Okolicsányi u.

61. cégjegyzékszám: 03-09-117142) bízza meg,
3. a megvalósításhoz szükséges bruttó 15 000 000 Ft-ot költségvetésében biztosítja,
4. megbízza a polgármestert a kivitelezéshez szükséges szerződések megkötésével.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester azt ülést bezárta. 

Kmft.

    Fábián Sándor  Filus Jánosné
      polgármester  jegyző
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