
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.

___________________________________________________________________________
Szám:  Krs/216-5/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2019. március 19.  napján
15:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak: Horváth Dezső polgármester
Papp István alpolgármester
Nagy Lászlóné képviselő
Pelikán Attila képviselő

                                                                           
Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Tóthné Titz Éva    jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Kiss Tibor   műszaki ügyintéző
Kirnbauer Viktorné   pénzügyi 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. 
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 történt összehívásának indoka a döntés mielőbbi meghozatala.
A helyi termelői piac kapcsán szeretnék elindítani a közbeszerzési eljárást, az anyag összeállt,
a döntés után tudna indulni. Javasolna még egy napirendet megtárgyalni, amelyben szintén
sürgős lenne a döntés, ugyanis az orvosi rendelőben az EKG tönkrement, ezért sürgősen be
kellene szerezni egy újat, ez kb. 300-400.000.- Ft-os költséget jelentene.   
Javasolja  megtárgyalni  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontot,  kiegészítve  az  EKG
berendezés  beszerzése  tárgyú  napirenddel.   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 KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

30/2019. (III. 19.) HATÁROZATA

A 2019. március 19-ei rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
március 19-ei 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  megindítása  (ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési
dokumentáció jóváhagyása)
Előterjesztő:  Horváth Dezső, polgármester

II. Háziorvosi rendelőbe EKG berendezés beszerzése
Előterjesztő:  Horváth Dezső, polgármester

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  megindítása  (ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentáció
jóváhagyása)
 
Horváth  Dezső,  polgármester:  Felkéri  Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,
ismertesse az anyaggal kapcsolatos tudnivalókat.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  A közbeszerzést lebonyolító Asbóth-Tóth
Krisztina, aki a Bíráló Bizottság tagja, elkészítette a közbeszerzéshez kapcsolódó anyagokat.
Ezek kinyomtatásra kerültek. Az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentációt és az
ajánlat  igazolásokat,  mintákat  tartalmazza,  valamint  a  vállalkozói  szerződés  tervezetét.  A
Közbeszerzési Bírálóbizottság aláírta az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot, ami
a  közbeszerzési  eljárással  kapcsolatos.  A  Testületnek  három  döntést  kellene  hoznia,
elsődlegesen a közbeszerzési tervet kell módosítani, a 2019. február 14-én kelt Közbeszerzési
Tervet módosítják Asbóth-Tóth Krisztina ajánlása alapján. A határozati javaslat tartalmazza
majd az alap Közbeszerzési  Terv módosítását  és annak egységes szerkezetét,  ami fogja a
továbbiakban a Közbeszerzési Tervet alkotni. 
A második határozatban a nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési
dokumentációt az előterjesztés alapján kell elfogadni.  
A harmadik határozatban pedig a nyílt közbeszerzési eljárásban az 5 gazdasági szereplőt, akit
fel kíván kérni az ajánlattételre, őket kell elfogadni. Ezek a gazdasági szereplők a Zirci Építő
Kft. Zirc, a „Víz-Szerviz-Építő” Építőipari és Szolgálgató Kft. Veszprém, az Inotaszer-Duo
Kft.  Várpalota,  a  Folyondár  ’2008  Kft.  Felsőörs,  és  a  Baumeister  Általános  Építőipari
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Szolgáltató Kft. Veszprém. Ez az 5 cég lenne, amelyek felé az ajánlattételi felhívás elküldésre
kerül, amennyiben a Testület ezt megszavazza. 
Az anyag rendelkezésre áll az előterjesztés szerint.

Horváth Dezső, polgármester:  Kérdezi, hogy kinek van kérdése?

Papp István, alpolgármester: Mennyi idő egy ilyen közbeszerzés?

Horváth  Dezső,  polgármester:  Változó,  hogy  az  anyag  hogyan  áll  össze,  milyen
hiánypótlásokat  kérnek még utólag,  tehát  sok  mindentől  függ.  Ez  már  régóta  húzódik.  A
Zöldfa  utcában  is  most  találták  meg  azt  a  személyt,  aki  hiányzott  a  tulajdonosok  közül,
majdnem egy év után. 

Pelikán Attila, képviselő: Az ajánlati felhívás úgy fog kimenni, hogy mindenki ugyan azt a
konstrukciót fogja tudni majd megadni, hogy össze lehessen hasonlítani? Nehogy az legyen,
hogy valaki máshogy állítja össze a konstrukciót.

Horváth  Dezső,  polgármester:  Ugyan  az  fog  kimenni  mindenkinek,  ez  is  a  lényege.
Mindenki azonos feltételekkel indul, azonos műszaki tartalommal és a legolcsóbb ajánlat fog
nyerni. 

Pelikán Attila, képviselő: Referenciákat is tudnak kérni tőlük, vagy szoktak adni magukról?

Horváth Dezső, polgármester: Persze, igen. 

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:   Itt  van  az  ajánlattételi  felhívás,  amely
alapján nekik teljesíteni kell az ajánlatot, tehát ennek kell megfelelni, ami ebben le van írva. 

Horváth  Dezső,  polgármester: Javasolja,  hogy  szavazzanak.  Elsőként  döntsenek  a
Közbeszerzési  Terv módosításáról és annak egységes szerkezetben való elfogadásáról.  Aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

31/2019. (III. 19.) HATÁROZATA

A 2019. évi közbeszerzési terv módosításáról

Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2019. (II.18) számú határozatával
elfogadott 2019. évi közbeszerzési tervet az alábbiak szerint módosítja: 

1. Helyi termelői piac és vásártér kialakítása tervsor közbeszerzési mennyisége az alábbiak
szerint módosul:
„meglévő épület felújítása, üzletté alakítása, udvarban vásártér kialakítása:
összes beépített alapterület: 206,07 m2,
ingatlan területe: 854 m2” szövegrész helyébe a 
„1. meglévő épület felújítása, akadálymentesítése, helyi termelői piaccá (üzletté) alakítása:
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- felújítással, átalakítással érintett összes beépített alapterület: 206,07 m2
- napelemes rendszer telepítése 1 kWp rendszer egységből építve, 5 kWp teljesítményig:

4 db
2. piac külső területének (vásártér) kialakítása:

- térburkolat (út, járda, parkoló) készítése: 390 m2
- szelektív hulladékgyűjtő hely építése: 6,8 m2
- árusító padok építése: 8 db
- kerítés építése: 35,2 m
- csapadékvízgyűjtő tartály elhelyezése: 1 db
- füvesítés: 353 m2” 

szöveg lép.

2. A  Bel-  és  csapadékvízvédelmi  létesítmény  kialakítása  tervsorban  az  eljárás
megindításának tervezett  időpontja  a  következők szerint  módosul:   a  „2019.  I.  negyedév”
szövegrész helyébe „2019. II. negyedév” szöveg kerül.

A Képviselő-testület a közbeszerzési terv módosítást és annak egységes szerkezetét elfogadja.

Horváth Dezső, polgármester: Javasolja a második határozati javaslat elfogadását, amelyben
a nyílt  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívását  és  a  közbeszerzési  dokumentációját  az
előterjesztésben  szereplő  tartalommal  elfogadják.  Aki  ezzel  egyetért,  kézfeltartással
szavazzon.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

32/2019. (III. 19.) 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, VP6-7.2.1-
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
eljárás ajánlattételi felhívását és közbeszerzési dokumentációját az előterjesztésben szereplő
tartalommal megegyezően jóváhagyja és egyben dönt az eljárás megindításáról.

Határidő: Horváth Dezső, polgármester
Felelős: azonnal

Horváth  Dezső,  polgármester:  Aki  egyetért  a  határozati  javaslat  szerinti  öt  gazdasági
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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 KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

33/2019. (III. 19.) 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, VP6-7.2.1-
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. ZIRCI ÉPÍTŐ Kft. 8420 Zirc, Három-hegyi utca 2. (asz.: 11739092-2-19)
2. "VÍZ-SZERVÍZ-ÉPÍTŐ" Építőipari és Szolgáltató Kft. 8200 Veszprém, Cseri utca 37.

A. ép. földszint 1. (asz.: 14058532-2-19)
3. Inotaszer-Duo Kft. 8100 Várpalota, Polyán u. 29. (asz.: 14308143-2-19)
4. FOLYONDÁR ’2008 Kft. 8227 Felsőörs, Fenyves utca 4.( asz.: 14199086-2-19)
5. BAUMEISTER  Általános  Építőipari  Szolgáltató  Kft.,  8200  Veszprém,  Bajcsy-

Zsilinszky Endre utca 8. 2. emelet 5. (asz.: 10741911-2-19)

Felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  határidőre  beérkezett  ajánlatokat  döntésre  terjessze  a
Képviselő-testület elé. 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: azonnal

II. Háziorvosi rendelőbe EKG berendezés beszerzése

Horváth Dezső,  polgármester:  Doktornő jelezte,  hogy az  EKG berendezés  tönkre ment,
enélkül azonban nem tudnak létezni, tehát venni kell új készüléket. A pontos árat nem tudják,
kérni kell árajánlatát. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Kérnek be árajánlatot,  amelyet a tartalék
alap terhére biztosítanak és a Testület pedig felhatalmazza a Polgármestert ajánlat bekérésére
és a szerződés megkötésére.

Horváth  Dezső,  polgármester: Mindenképpen  be  kell  szerezni,  mert  már  volt  ebből
probléma, hogy doktornő nem tudott EKG-t végezni és valakinek infarktusa lett. 
Aki egyetért az EKG berendezés beszerzésével, az 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 KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

34/2019. (III. 19.) HATÁROZATA

Háziorvosi rendelőbe EKG berendezés beszerzéséről

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  háziorvosi  rendelőbe  EKG
berendezés beszerzéséről dönt a 2019. évi költségvetés tartalékalap terhére. 

Felhatalmazza a Polgármestert árajánlat bekérésére és a szerződés megkötésére.

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: azonnal

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 15:16 órakor bezárja. 

Kmft.

             Horváth Dezső                                                                       Tóthné Titz Éva
              polgármester                                                                jegyzőt helyettesítő aljegyző
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