Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.
___________________________________________________________________________
Szám: Krs/216-7/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 3. napján
12:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Horváth Dezső
Papp István
Nagy Lászlóné
Pelikán Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:
Tóthné Titz Éva
Kiss Tibor

jegyzőt helyettesítő aljegyző
műszaki ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető
Horváth Dezső, polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Sümegi László képviselő jelezte, hogy az ülésen nem fog tudni
részt venni.
Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a rendkívüli ülés összehívásának okáról.
A rendkívüli ülés sürgősséggel, telefonon történt összehívásának indoka a helyi termelői piac
közbeszerzési eljárás lezárása és új közbeszerzés kiírása. Az idő sürget, mert az első
mérföldkő elég közel van. Van továbbá egy pályázati lehetőség orvosi rendelő fejlesztésének
támogatására, erre is sürgősen be kell nyújtani a pályázatot. Ez indokolja a döntések mielőbbi
meghozatalát.
Javasolja megtárgyalni napirendi pontként, a helyi termelői piac közbeszerzési eljárás
lezárásáról való döntést, a közbeszerző szerződésének módosítását, valamint a helyi termelői
piac közbeszerzési eljárásának megindítását, és a Magyar Falu Program keretében orvosi
rendelő fejlesztésére pályázat benyújtását. Kéri, hogy aki a napirendi pontokat el tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
54/2019. (V. 03.) HATÁROZATA
A 2019. május 3-ai rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019.
május 3-ai rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint
határozza meg:
I. Helyi termelői piac és vásártér kialakítása Kővágóörsön
vállalkozási szerződés alapján a „Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú
pályázat kapcsán nyílt közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester
II. Közbeszerző szerződésének módosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester
III. Helyi termelői piac és vásártér kialakítása Kővágóörsön
vállalkozási szerződés alapján a „Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú
pályázat kapcsán nyílt közbeszerzési eljárás megindítása
(ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció jóváhagyása)
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester
IV. Magyar Falu Program keretében orvosi rendelő fejlesztésére
pályázat benyújtása

NAPIREND TÁRGYALÁSA

I. Helyi termelői piac és vásártér kialakítása Kővágóörsön vállalkozási
szerződés alapján a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú pályázat kapcsán nyílt közbeszerzési
eljárás lezárása
Horváth Dezső, polgármester: Felkéri Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyzőt,
ismertesse az anyaggal kapcsolatos tudnivalókat.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A helyi termelői piacra ki volt írva a
közbeszerzési eljárás, meg lett hívva 5 gazdasági társaság. Az ajánlattételi időszakban a
meghívott gazdasági társaságok közül kettő gazdasági táraságtól érkezett ajánlat. A
közbeszerző az ajánlattételi időszak végén az ajánlatokat felbontotta, majd azt követően
megküldte a Bíráló Bizottság tagjai részére. Ezen bírálati szakaszban a későbbiek folyamán
mindkettő gazdasági tárasaság az ajánlatát visszavonta, mindkét részfeladat vonatkozásában.
Ezt követően ült össze a Bírálati Bizottság és készült el a Bírálati jegyzőkönyv. A Bírálati
jegyzőkönyv tartalma ismert, tartalmazza, hogy mindkét ajánlattevő a mindkét részfeladatra
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beadott ajánlatát a bírálati szakban visszavonta. A visszavonás azt jelenti, hogy az eljárásban
eredménytelenné nyilvánítja a Közbeszerzési törvény 75. §-a értelmében, mert érvénytelen
ajánlatok vannak jelenleg a rendszerben. Ehhez kapcsolódóan tudni kell azt, hogy az
ajánlatok visszavonását az ajánlattevők megindokolták a Polgármester úr felé intézett
levélben. Történt ugyanis, hogy az egyik ajánlattevő - nevezzék „A” és „B” ajánlattevőknek
- , tehát „A” ajánlattevő a „B” ajánlattevő aláírási címpéldányát töltötte fel a rendszerbe. Ők
ezt észlelve jelezték levélben Polgármester úr felé és ezt a levelet mindkét gazdasági társaság
megküldte Polgármester úrnak tekintettel a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályokra. A
Bírálati jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a „Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8227 Felsőörs Fenyves utca 4. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2019.
április 17-én az EKR-ben visszavonta mindkét részfeladatra tett ajánlatát. Ezt követően az
ajánlatkérőnek 2019. május 2-én megküldött levelében (lásd. 1.sz. melléklet) arról
tájékoztatott, hogy a visszavonás indoka, hogy az EKR-ben benyújtott ajánlataiban tévesen a
másik, tárgyi közbeszerzésben szintén ajánlatot tevő társaság, az Inotaszer Duo Kft.
ügyvezetőjének aláírás mintáját csatolta be, mely társasággal egy másik közbeszerzési eljárás
alkalmával közös ajánlatot tett, ily módon adatbázisában szerepelt az Inotaszer Duo Kft.
ügyvezetőjének aláírás mintája. Egyúttal jelezte, hogy levelét továbbítani fogja az illetékes
hatóság felé.” Ez volt a Folyondár 2008 Kft. értékelése. Ez mind a két részfeladatra
vonatkozóan megtörtént.
Az Inotaszer értékelését is ismertetné: „Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követően,
2019. április 18-án az EKR-ben visszavonta mindkét részfeladatra tett ajánlatát. Ezt követően
az ajánlatkérőnek 2019. április 29-én megküldött levelében (lásd. 2.sz. melléklet) arról
tájékoztatott, hogy a visszavonás indoka, hogy a jelen közbeszerzésben szintén ajánlatot tevő
társaság, a Folyondár’2008 Kft. ajánlatába tévesen az Inotaszer Duo Kft. ügyvezetőjének
aláírás mintája került becsatolásra, és mivel megítélése szerint az ajánlatkérő ezt a
cselekményt a Kbt. 36. § (2) bekezdésben írt jogsértő körülménynek feltételezheti, egyúttal
jelezte, hogy erről bejelentést tesz a Gazdasági Versenyhivatalnál.”
Mindkét társaságnál szerepel, hogy „Tekintettel arra, hogy a fenti körülmény a Kbt. 36. § (2)
bekezdés értelmében a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. tv. 11. §-a szerinti rendelkezések megsértésének feltételezhető, ugyanakkor
erről az ajánlattevő nyilatkozata értelmében önként tájékoztatta az illetékes Hatóságot, az
ajánlatkérő részéről történő bejelentés megtételét a Bírálóbizottság nem tartja
szükségszerűnek.” Ez egy fontos mondat. Azt tudni kell, hogy ilyen esetben a
Bírálóbizottságnak és a Testületnek is döntést kell hozni arról, hogy a Gazdasági
Versenyhivatalt erről a cselekményről tájékoztatja. De tekintettel arra, hogy saját maguk ezt a
hibát észlelve és ezt az indoklást becsatolva mindkét vállalkozás részéről, és mindkét
levélben az illetékes hatóság megnevezéssel, a másik levélben a Gazdasági Versenyhivatal
konkrét megnevezéssel szerepel, hogy ők ezt saját maguk jelzik, ezért úgy gondolják, hogy a
Testületnek ezt felesleges még egy harmadik félként is jelezni.
Így aztán a visszavonások miatt érvényes ajánlat nincs, ezért a Bíráló Bizottság javaslata,
hogy az eljárást javasolt mindkét részfeladat vonatkozásában eredménytelenné nyilvánítani a
Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, tekintettel arra, hogy az eljárás mindkét
részfeladatában kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.
Horváth Dezső, polgármester: Köszöni szépen. Kérdezi, hogy kinek van kérdése?
Kérdés nem hangzott el.
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Horváth Dezső, polgármester: Amennyiben nincs kérdés, javasolja a Bíráló Bizottság
javaslata alapján a helyi termelői piac és vásártér kialakítása közbeszerzés tárgyában mindkét
részfeladat tekintetében a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását. Jegyző
asszony tájékoztatása szerint a közbeszerzési törvény 27. § (5) bekezdése, valamint az
elfogadott Közbeszerzési Szabályzat alapján a döntést név szerinti szavazással kell meghozni.
Tehát kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a Bíráló Bizottság javaslatával, miszerint a
helyi termelői piac és vásártér kialakítása közbeszerzési eljárás mindkét részfeladatát
nyilvánítsák eredménytelenné, azt kéri szavazzon. Kéri a képviselőket, hogy egyenként
szavazzanak:
Horváth Dezső - Igen
Nagy Lászlóné - Igen
Papp István - Igen
Pelikán Attila - Igen
Megállapítja, hogy Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete név szerinti
szavazással 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
55/2019. (V. 03.) HATÁROZATA
Közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A helyi termelői piac és vásártér
kialakítása Kővágóörsön vállalkozási szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban,
mindkét részfeladat vonatkozásában a Bíráló Bizottság megállapításai alapján a
közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. tv. 75.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében, tekintettel arra, hogy az eljárás mindkét
részfeladatában ajánlattevők kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.
Az eljárásban az ajánlattevők részéről a bírálati szakban kerültek visszavonásra az ajánlatok.
Tekintettel ezen körülményre valamint a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvre, a Kbt. 36.§ (2)
bekezdés értelmében a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. tv. 11. §-a szerinti rendelkezések megsértése feltételezhető, ugyanakkor erről
ajánlattevők nyilatkozata értelmében önként tájékoztatták az illetékes Hatóságot, az
ajánlatkérő azaz Kővágóörs Község Önkormányzata részéről történő bejelentés megtételét
tekintettel az önkéntes bejelentésre és az erről szóló nyilatkozatokra a Képviselő-testület nem
tartja szükségesnek.
Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: azonnal

II. Közbeszerző szerződésének módosítása
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ezen közbeszerzési eljárásra meg lett bízva
egy közbeszerző, Asbóth-Tóth Krisztina, akinek javasolják a szerződés módosítását, hogy a

4

folytonossága meglegyen. Ő vesz részt ebben az eljárásban és amennyiben a Testület a
következő napirendben úgy dönt, hogy újra megindítja a közbeszerzési eljárást, akkor is
szükséges közbeszerzőt alkalmazni, ezért az ő személyét javasolják. Az ő ajánlatában jelezte,
hogy a korábbi szerződése 460.000.- Ft-ról szólt, tekintettel arra, hogy ez egy új eljárás, de
ugyan ennek az eljárásnak ismétlése, ezért kedvezményt adna, 25%-ot, így most 345.000.- Ftos díjért vállalná ezt az újabb közbeszerzés lebonyolítását. Erről kellene dönteni, hogy
elfogadja-e a Testület.
Horváth Dezső, polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése?
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Horváth Dezső, polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, úgy Jegyző asszony
által elmondottak alapján javasolja a közbeszerző szerződésének módosítását. Aki egyetért a
közbeszerző szerződésének módosításával az újabb közbeszerzési eljárás lebonyolítására
345.000.- Ft díjért, az szavazzon.
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE
56/2019. (V. 03.) HATÁROZATA
Önkormányzati pályázathoz (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) közbeszerző szerződésének módosítás
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) című
pályázat kapcsán Asbóth-Tóth Krisztina e.v. (8220 Balatonalmádi, Hóvirág u. 10.)
szerződését módosítja és megbízza a pályázathoz kapcsolódó ismételt közbeszerzési eljárás
lebonyolítására.
Az ismételt közbeszerzési munka díja: 345.000,- Ft (Áfa mentes).
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

Helyi termelői piac és vásártér kialakítása Kővágóörsön vállalkozási
szerződés alapján a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú pályázat kapcsán nyílt közbeszerzési
eljárás megindítása (ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció
jóváhagyása)
III.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A napirend keretében az ismételt
közbeszerzés elindításának a folyamata lenne, amely több szakaszból áll. A Képviselőtestületnek van egy közbeszerzési terve, melyet módosítani kell, melyhez az alábbiakat
kellene beírni: a „Helyi termelői piac és vásártér kialakítása Kővágóörsön vállalkozási

5

szerződés alapján a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra benyújtott
1860192845 azonosító számú projekt keretén belül” tárgyban a közbeszerzési tervben
szereplő közbeszerzési eljárásnak az „Eljárás megindításának tervezett időpontját” a KT 2019.
második negyedévre módosítja, egyéb adatai változatlanok maradnak.
A Bíráló Bizottsági tagokat ismét meg kell választani. A Bizottság tagjai, mint korábban is, a
Jegyző, a közbeszerzési szakember, aki Asbóth-Tóth Krisztina, van egy műszaki felelős, ő az
Ádám László, aki korábban is szerepelt és van a pénzügyes kolléga, Kirnbauer Viktorné,
akinek pénzügyi szakértőnek kell jelen lennie a Bíráló Bizottságban.
Az előkészített ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentációt, amelynek része a
tervdokumentáció is, lenne szükséges elfogadni.
A napirend negyedik része pedig a gazdasági társaságokról való döntés, amely esetében
figyelemmel voltak arra, hogy újabb 5 gazdasági társaság kerülne meghívásra ajánlattételre.
Ezek teljesen más társaságok, mint a korábbi eljárásban meghívott gazdasági társaságok.
Visszatérve a napirendi ponton belül az első döntésre, először a Közbeszerzési Terv
módosítását kellene elfogadni.
Horváth Dezső, polgármester: Kérdezi, hogy van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban?
Kérdés nem hangzott el.
Horváth Dezső, polgármester: Amennyiben nincs kérdés, elsőként a Közbeszerzési Terv
módosítását tenné fel szavazásra. Aki egyetért Jegyző asszony által ismertetett módon a
Közbeszerzési Terv módosításával, az kézfeltartással szavazzon.
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE
57/2019. (V. 03.) HATÁROZATA
A 2019. évi közbeszerzési terv módosításáról
Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2019. (II.18) számú határozatával
elfogadott és 31/2019.(III. 19.) számú határozatával módosított 2019. évi közbeszerzési tervet
az alábbiak szerint módosítja:
Helyi termelői piac és vásártér kialakítása tervsorban az eljárás megindításának tervezett
időpontja a következők szerint módosul:
A „2019. I. negyedév” szövegrész helyébe a „2019. II. negyedév” szöveg kerül.
A közbeszerzési terv egyéb adatai változatlanok maradnak.
A Képviselő-testület a közbeszerzési terv módosítását és annak egységes szerkezetét
elfogadja.
Felelős: Horváth Dezső polgármester
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Határidő: azonnal

Horváth Dezső, polgármester: Aki egyetért a Bíráló Bizottsági tagok - ismertetettek szerint
- megválasztásával, az kézfeltartással szavazzon.
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE
58/2019. (V. 03.) HATÁROZATA
Közbeszerzési Bizottság megválasztásáról
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általa elfogadott 2019. évi
közbeszerzési tervben szereplő, 2019. évben ismételten indításra kerülő „Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”
című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17, 18601992845 azonosítószámú projektben a közbeszerzési eljárás
közbeszerzési Bíráló Bizottsága tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
- jogi szakértelem: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző /BB elnök
- pénzügyi szakértelem: Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző /BB tag
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Ádám László építőmérnök, műszaki ellenőr
(Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. részéről)/BB tag
- közbeszerzési szakértelem: Asbóth-Tóth Krisztina felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó /BB tag
Megbízza Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről
értesítse.
Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Harmadik döntés a napirenden belül az
ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentáció, valamint a tervdokumentáció
elfogadása. Itt annyit mondana el, hogy minimális változtatással került ez az ajánlattételi
felhívás elkészítésre az előzőhöz képest. Itt egy plusz pontokat eredményező, szakértő
változtatása történt. Más szakértőket vont bele az ajánlattételi felhívásba, amely majd esetleg
plusz pontokat eredményezhet a közbeszerzés során. Az ajánlattételi felhívás és a
dokumentáció rendelkezésre áll, ennek elfogadásáról kellene dönteni.
Horváth Dezső, polgármester: Aki az ajánlattételi felhívást és a hozzá tartozó
dokumentációt el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.
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Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE
59/2019. (V. 03.) HATÁROZATA
Nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának
jóváhagyásáról (Helyi termelői piac)
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Helyi termelői piac és vásártér
kialakítása Kővágóörsön vállalkozási szerződés alapján a „Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.17.4.1.3-17 kódszámú felhívásra benyújtott 1860192845 azonosító számú projekt keretén
belül” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint lefolytatásra kerülő nyílt közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívását és közbeszerzési dokumentációját az előterjesztésben szereplő
tartalommal megegyezően jóváhagyja és egyben dönt az eljárás megindításáról.
Határidő: Horváth Dezső, polgármester
Felelős: azonnal

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A negyedik döntés a gazdasági társaságok
ajánlattételre történő meghívása. Ismerteti, hogy melyek azok a gazdasági társaságok,
amelyeket meghívnak ajánlatkérésre. Ezen társaságok:
- STEFAN-ÉPKER Kft. 8256 Ábrahámhegy, Patak utca 15.
- CSÉCS ÉS TÁRSA Bt. 8253 Révfülöp, Káli út 36.
- TÉR-METSZET Kft. 8255 Balatonrendes, László Gyula u. 3.
- N-N BAU INVEST Kft. ’8297 Tapolca-Diszel, Mező u. 12.
- SZABADI KÁROLY egyéni vállalkozó, 8251 Zánka, Glóbusz utca 3.
Tőlük szeretnének ajánlatot kérni a közbeszerzési eljárásban.
Horváth Dezső, polgármester: Aki egyetért a határozati javaslat szerinti öt gazdasági
szereplő ajánlattételre történő felkérésével, azt kézfeltartással szavazzon.
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
60/2019. (V. 03.) HATÁROZATA
Nyílt közbeszerzési eljárásban (helyi termelői piac és vásártér kialakítása Kővágóörsön)
gazdasági szereplők ajánlattételre történő felkéréséről
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Helyi termelői piac és vásártér
kialakítása Kővágóörsön vállalkozási szerződés alapján a „Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.18

7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra benyújtott 1860192845 azonosító számú projekt keretén
belül” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint lefolytatásra kerülő nyílt közbeszerzési
eljárásban az alábbi öt gazdasági szereplőt kívánja ajánlattételre felkérni:
1.
2.
3.
4.
5.

STEFAN-ÉPKER Kft. 8256 Ábrahámhegy, Patak utca 15. (asz.: 25819300-2-19)
CSÉCS ÉS TÁRSA Bt. 8253 Révfülöp, Káli út 36. (asz.: 20236322-2-19)
TÉR-METSZET Kft. 8255 Balatonrendes, László Gyula u. 3. (asz.: 22934318-2-19)
N-N BAU INVEST Kft. ’8297 Tapolca-Diszel, Mező u. 12.( asz.: 14527759-2-19)
SZABADI KÁROLY egyéni vállalkozó, 8251 Zánka, Glóbusz utca 3. (asz.:
53981990-2-39)

Felkéri a Polgármestert, hogy a határidőre beérkezett ajánlatokat döntésre terjessze a
Képviselő-testület elé.
Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: azonnal

IV. Magyar Falu Program keretében Orvosi rendelő fejlesztésére pályázat
benyújtása
Horváth Dezső, polgármester: A Kormány a Magyar Falu Program keretében különböző
alprogramokra írt ki pályázatot, ezek közé tartozik az orvosi rendelő, orvosi eszköz
fejlesztésének támogatása. A támogatás célja az 5000 fő és ez alatti lakosságszámú
települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása. A
maximálisan igényelhető támogatási összeg 30 millió forint. A támogatás folyósításának nem
feltétele saját forrás biztosítása. A pályázat benyújtási határideje 2019. május 27., melyet
kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani. Véleménye, hogy jobb minél előbb
benyújtani a pályázatot, nehogy a keretösszeg elfogyjon.
A Pályázati kiírás a Képviselő-testület részére kiosztásra került. Az elképzelés az lenne, hogy
a volt hivatali épület, a Kossuth u. 1. szám alatti épületbe helyeznék át az orvosi rendelőt,
ahhoz pedig az kell, hogy az épület felújításra kerüljön. Ebbe a programba ez tökéletesen
beleillik. Az elkészített költségvetés alapján a tervezett felújítás 34.495.366.- Ft-ba fog
kerülni. Ez azt jelenti, hogy 30.000.000.- Ft-ra benyújtják a pályázatot és a fennmaradó
4.495.366.- Ft-ot a 2019. év tartalékkeret terhére biztosítják. Kérdezi, hogy kinek van kérdése,
véleménye?
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Horváth Dezső, polgármester: Aki az elhangzottak alapján egyetért a pályázat
benyújtásával, azt kéri kézfeltartással szavazzon.
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
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61/2019. (V. 03.) HATÁROZATA
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi rendelő” pályázaton való
részvételről
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program kihirdetéséről
szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat „orvosi rendelő, orvosi eszközök” alprogramja
alapján az önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelő fejlesztésének támogatására
pályázatot nyújt be.
A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
Kővágóörs Község Önkormányzata tulajdonában lévő Kővágóörs, Kossuth u. 1. szám alatti,
264. hrsz-ú ingatlan felújítása, orvosi rendelővé alakítása.
A beruházás teljes költsége 34.495.366.- Ft, mely fejlesztés megvalósításához az igényelt
támogatás összege: 30.000.000.- Ft. A fennmaradó 4.495.366.- Ft-ot a Képviselő-testület a
2019. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 2019. május 8.

Horváth Dezső, polgármester: Kérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelenteni valója?
Közérdekű bejelentés nem hangzott el.
Horváth Dezső, polgármester: Több napirend nem lévén megköszöni mindenkinek a
részvételt és a rendkívüli nyilvános ülést 12:28 órakor bezárja.
Kmft.

Horváth Dezső
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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