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

___________________________________________________________________________
Szám:  Krs/216-17/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2019.  szeptember  24.
napján 08:30 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége (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 dr. Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző
Kiss Tibor műszaki ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Horváth Dezső, polgármester:  Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület  4 fővel jelen van, az ülés határozatképes,  azt  megnyitja.  Sümegi László képviselő
jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. 

A napirendek  előtt  javasolja  megtárgyalni  a  polgármester  beszámolóját  a  két  ülés  közötti
időszak fontosabb eseményeiről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Az anyagot ismerik, mindent a törvényi megfeleltetésnek megfelelően, illetve a döntés alapján
végrehajtottak. Kinek van kérdése?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Horváth Dezső, polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, aki a beszámolóval
egyetért, kéri, 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

109/2019. (IX. 24.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Kővágóörs Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a lejárt  határidejű képviselő-testületi
határozatok  végrehajtásáról,  valamint  a  polgármester  átruházott  hatáskörben  hozott
döntéseiről szóló jelentést elfogadja.

Horváth Dezső, polgármester: A meghívó szerinti napirendi pontokat javasolja elfogadásra.
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:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

110/2019. (IX. 24.) HATÁROZATA

A 2019. szeptember 24-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
szeptember 24-i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza
meg:

 

I. A 2019. évi költségvetés módosítása, tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

II.   A szociális tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

III. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 28.)
rendelet módosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

IV. A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás 2020. évre
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

V. A  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskola  körzethatárának
véleményezése 
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

VI.   Tájékoztató  a  könyvtárellátási  szolgáltató  rendszer  2018.  évi
szolgáltatásairól Kővágóörs településen
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester
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VII.  Alapítványok és egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

VIII.   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)  1860192845  projektben  nyílt  közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

I. A 2019. évi költségvetés módosítása, tájékoztatási kötelezettség

Horváth Dezső, polgármester: Az anyagot mindenki ismeri. Kérdezi, hogy van-e valakinek
kiegészíteni valója, kérdése? 

Kiegészítés, kérdés nem hangzott el.

Horváth Dezső, polgármester: Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét,  hogy ismertesse a
Pénzügyi Bizottság döntését. 

Pelikán  Attila,  képviselő: A  Pénzügyi  Bizottság  elfogadásra  javasolja  a  költségvetés
módosítását az előterjesztésnek megfelelően. 

Horváth  Dezső,  polgármester:  Szintén  elfogadásra  javasolja.  Aki  a  költségvetés
módosításáról szóló rendelettel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

a 2019. évi költségvetésről szóló 
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Horváth  Dezső,  polgármester: Javasolja  továbbá  a  költségvetéshez  tartozó  tájékoztatási
kötelezettség elfogadását is. Aki ezzel egyetért, 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

111/2019. (IX. 24.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  2019.  évi  költségvetés
módosításával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.
 

II.  A szociális célú tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása

Horváth Dezső, polgármester:  Az anyagot ismerik.  A rendeletet  minden évben meg kell
alkotni, ez egy kötelezettségük. A maga részéről elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét.

Pelikán Attila, képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet az
előterjesztésnek megfelelően. 

Horváth  Dezső,  polgármester: Kéri,  aki  a  rendelettervezettel  egyetért,  az  kézfeltartással
jelezze.

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról

III.  Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 28.) rendelet
módosítása

Horváth Dezső, polgármester: A rendelettervezet a gyógyszerköltségekre adható települési
támogatás tekintetében javasolja az egy főre jutó jövedelemhatár emelését 230%-ról 300%-ra.
A maga részéről egyetért a javaslattal. Kéri a Pénzügyi Bizottság javaslatát.

Pelikán Attila,  képviselő: A Pénzügyi  Bizottság  a  rendeletmódosítást  az  előterjesztésnek
megfelelően elfogadásra javasolja. 

Horváth  Dezső,  polgármester: Szintén  elfogadásra  javasolja  a  rendelettervezetet  az
előterjesztés szerint. Aki a rendelettervezettel egyetért, az kézfeltartással jelezze.
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Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 
1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

IV.  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszerhez
csatlakozás 2020. évre 

Horváth  Dezső,  polgármester:  Minden  évben  csatlakoznak,  javasolja  ezt  az  idén  is.
Amennyiben egyetértenek vele, akkor majd két szavazás szükséges, az egyik a csatlakozásról
szól, majd a pályázati kiírás elfogadásáról. Kinek van kérdése, véleménye?

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Horváth Dezső, polgármester: Aki az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozással egyetért, az
kézfeltartással szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

112/2019. (IX. 24.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  elhatározza,  hogy  csatlakozik  a  hátrányos  helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2020.  évi
fordulójához. 
Kijelenti,  hogy  a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2020.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit  elfogadja,  és
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert  a csatlakozási  nyilatkozat  aláírására  és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 2019. október 2.
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Horváth  Dezső,  polgármester: Aki  egyetért  a  pályázati  kiírások  jóváhagyásával,  az
kézfeltartással szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

113/2019. (IX. 24.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 2019. október 4. 

V.  A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

Horváth Dezső, polgármester:  Révfülöp van kijelölve államilag,  ezzel  csak az a dolguk,
hogy elfogadják. Véleményt megfogalmazhatnak, ami belekerül a határozatban. 
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, azt kéri kézfeltartással szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

114/2019. (IX. 24.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi  Járási  Hivatala  által  elkészített   -  2020/2021.  tanévre  vonatkozó -   a  kötelező
felvételt  biztosító  általános  iskolai  körzethatárokat  meghatározó  tervezetet  megismerte,  és
arról az alábbi véleménye alakult ki: 
Az előterjesztés szerint azt elfogadja.

Véleménye  kialakítása  során  a  Képviselő-testület  figyelembe  vette,  hogy  a  település
jegyzőjének  nyilvántartásában  Kővágóörsön  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi
Járási Hivatala részére küldje meg.

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 2019. október 31.

VI.    Tájékoztató  a  könyvtárellátási  szolgáltató  rendszer  2018.  évi
szolgáltatásairól Kővágóörs településen

Horváth Dezső, polgármester:  Az anyagot ismerik. A rendszer a maga módján működik,
úgy  látja,  hogy  amire  igény  van,  azt  kielégíti.  Kővágóörsön  ez  elegendő.  Elfogadásra
javasolja a tájékoztatót. Kéri, aki a tájékoztatót el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

115/2019. (IX. 24.) HATÁROZATA

A könyvtárellátási szolgáltató rendszer szolgáltatásairól szóló tájékoztató elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  könyvtárellátási  szolgáltató
rendszer 2018. évi szolgáltatásairól szóló tájékoztatót elfogadja.
Megbízza  a  Polgármestert,  hogy a  döntésről  az  Eötvös  Károly Megyei  Könyvtárat  (8200
Veszprém, Komakút tér 3.) értesítse. 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 2019. október 15.

VIII.  Alapítványok és egyesületek támogatási kérelme

Horváth  Dezső,  polgármester:  A  Légimentők,  illetve  az  azokat  támogató  Medicopter
Alapítvány  kér  támogatást.  Kéri  a  Pénzügyi  Bizottság  elnökét,  ismertesse  a  Bizottság
véleményét. 

Pelikán Attila, képviselő:  A Pénzügyi Bizottság mindkét alapítvány részére 20-20.000.- Ft
támogatást javasol.

Horváth Dezső, polgármester: Kikérték a pénzügyi ügyintéző véleményét is, aki elmondta,
hogy  a  költségvetés  elbírja  ezt  a  támogatást,  ezért  javasolja  ezzel  a  jelképes  összeggel
támogatni mindkét Alapítványt. Aki egyetért azzal, hogy a Medicopter Alapítványt 20.000.-
Ft összeggel támogassák, 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

116/2019. (IX. 24.) HATÁROZATA

Medicopter Alapítvány támogatásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartáson  kívüli  forrás
átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  20/2013.  (XI.  13.)  önkormányzati
rendelete  (a  továbbiakban:  Ör.)  alapján  elhatározza,  hogy  a  Medicopter  Alapítványt
(székhelye: 1081 Budapest, Szilágyi u. 3.) (továbbiakban: Alapítvány)  egyszeri  20 000 Ft-
tal, azaz  Húszezer  forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára. 
A támogatás célja: eszközök megvásárlásának támogatása
A felhasználás határideje: 2020. december 31.
Az Alapítvány a támogatásról 2021. január 31.-ig köteles elszámolni.
A  támogatási  cél  kormányzati  funkciója: 011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Felkéri a polgármestert,  hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  az  Alapítvánnyal,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)
bekezdésében meghatározottakra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2019. október 31.
- az  összeg  kifizetésére:  a  megállapodás  megkötését  követően,  az  abban  foglaltak

szerint
- beszámolás:  az  elszámolást,  illetve  elmaradása  esetén  az  arra  biztosított  határidő

lejártát követő testületi ülésen.

Horváth Dezső, polgármester: Kéri, aki egytért azzal, hogy a Segítő szívvel, jó szándékkal
Közhasznú Alapítványt 20.000.- Ft összeggel támogassák, az kézfeltartással szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

117/2019. (IX. 24.) HATÁROZATA
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Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartáson  kívüli  forrás
átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  20/2013.  (XI.  13.)  önkormányzati
rendelete  (a  továbbiakban:  Ör.)  alapján  elhatározza,  hogy a  Segítő  szívvel,  jó  szándékkal
Alapítványt  (székhelye:  1157  Budapest,  Nyírpalota  út  5.)  (továbbiakban:  Alapítvány)
egyszeri      20 000 Ft-tal, azaz  Húszezer  forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára. 
A támogatás  célja:  eszközök megvásárlásának támogatása a Magyar Légimentő Szolgálat
számára
A felhasználás határideje: 2020. december 31.
Az Alapítvány a támogatásról 2021. január 31.-ig köteles elszámolni.
A  támogatási  cél  kormányzati  funkciója: 011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Felkéri a polgármestert,  hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  az  Alapítvánnyal,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)
bekezdésében meghatározottakra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2019. október 31.
- az  összeg  kifizetésére:  a  megállapodás  megkötését  követően,  az  abban  foglaltak

szerint
- beszámolás:  az  elszámolást,  illetve  elmaradása  esetén  az  arra  biztosított  határidő

lejártát követő testületi ülésen.

VIII.   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)  1860192845
projektben nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Horváth Dezső, polgármester: Felkéri Tóthné dr. Titz Éva jegyző asszonyt, hogy ismertesse
a Bírálati Jegyzőkönyvet. 

Tóthné dr. Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: A Bírálati Jegyzőkönyv alapján a főbb
adatok. Az 1. részfeladatra a Folyondár’2008 Kft. és a Víz-Szerviz-Építő Kft. adott ajánlatot.
A Folyondár’2008 Kft. 29.559.298.- Ft-tal, a Víz-Szerviz Kft. nettó32.252.434.- Ft. 
A 2. részfeladatra, amely a külső területek kialakítása, a Folyondár2008 Kft. 13.035.717.- Ft,
a Víz-Szerviz-Építő Kft. 17.789.836.- Ft összeggel adott ajánlatot. 
A Bírálati Jegyzőkönyv megfogalmazása szerint az 1. részfeladat (Meglévő épület átalakítása,
bővítése):
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1. Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8227 Felsőörs Fenyves Utca 4.
- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt

kizáró okok hatálya alatt;
- Ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének részben tett eleget, de ajánlata érvényessége

ennek ellenére is megállapítható;
- Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki

leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes;
- Az ajánlat összpontszáma: 720.

A 2. részfeladat (Külső terület kialakítása) kihúzva. 

Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvénytelen a következő indokok alapján:
Az 1. részfeladatra érvénytelen a Víz-Szerviz-Építő Kft. ajánlata. Az ajánlattevő ajánlata nem
felel meg a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, mivel nem csatolt árazott költségvetést
az ajánlatában, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 

A  2.  részfeladatra  (külső  terület  kialakítása)  a  Folyondár’2008  Kft.  ajánlata  érvénytelen.
Ajánlattevő ajánlata nem felel meg a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, mert nem
árazott  be  az  ajánlatában  2  db  kerékpártárolót,  így  a  csatolt  árazott  költségvetése  nem
teljeskörű, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
A  Víz-Szerviz-Építő  Kft.  ajánlata  is  érvénytelen.  Ajánlattevő  ajánlata  nem  felel  meg  a
közbeszerzési  dokumentumok  tartalmának,  mivel  nem  csatolt  árazott  költségvetést  az
ajánlatában, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

A Bírálati  Jegyzőkönyv tartalmazza  még az ajánlatok  közbeszerzési  törvény 69. §  (4)-(9)
bekezdés szerinti elbírálás részletes indokait. 

A Bíráló Bizottság egyhangúan az alábbiak elfogadását javasolja a döntéshozónak:
Az 1. részfeladatra (Meglévő épület átalakítása, bővítése) Víz-Szerviz Építő Kft. ajánlata nem
felel meg a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, mivel nem csatolt árazott költségvetést
az ajánlatában, ezért ajánlata érvénytelen a közbeszerzési törvény 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján.
A 2. részfeladatra (Külső terület kialakítása) a Folyondár’2008 Kft. ajánlattevő ajánlata nem
felel meg a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, mivel nem árazott be az ajánlatában 2
db  kerékpártárolót,  így  a  csatolt  árazott  költségvetése  nem  teljeskörű,  ezért  ajánlata
érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. A Víz-Szerviz-Építő Kft. ajánlattevő
ajánlata sem felel meg a közbeszerzési törvénynek. 

Az alábbi  ajánlattevők  ajánlata  érvényes:  Az 1.  részfeladatra  (Meglévő épület  átalakítása,
bővítése) a Folyondár’2008 Kft. ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő ajánlatot. 
A 2. részfeladatra nincs érvényes ajánlat. 

Az eljárás eredménye ezért:  A közbeszerzési eljárás az 1. részfeladat esetében eredményessé
nyilvánítható,  nyertes  ajánlattevőként  a  Folyondár'2008  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.
kerülhet megnevezésre.
A közbeszerzési eljárás a 2. részfeladat esetében eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b)
pontja alapján, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek.
Ez a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv és ajánlat a döntéshozó felé. 
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Horváth Dezső, polgármester: Tehát a közbeszerzés egyik fele eredményes lett,  a másik
nem. A lényeg, hogy a mérföldkövek miatt  a szerződést meg kell kötni, el  kell kezdeni a
beruházást. Ennél a közbeszerzésnél már egy kimentésnél vannak, ez az utolsó lehetőség a
beruházás megindítására. Ha az első mérföldkő nem valósul meg, akkor elbukják a pályázati
pénzt. Itt sürgősen szerződést kell kötni az 1. részfeladatra a Folyondár”2008 Kft-vel. 
A 2. részfeladatra pedig majd újra el kell indítani a közbeszerzési eljárást. Sajnos nem tudnak
mást csinálni. 

Aki  egyetért  Jegyző  asszony  által  felvázolt  -  Bírálati  jegyzőkönyv  szerinti  -   határozati
javaslattal, azt kéri név szerint szavazzon:

Pelikán Attila, képviselő: Igen, egyetért.
Nagy Lászlóné, képviselő: Igen, egyetért.
Papp István, alpolgármester: Igen, egyetért.
Horváth Dezső, polgármester: Igen, egyetért. 

Horváth  Dezső,  polgármester:  Megállapítja,  hogy  Kővágóörs  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete név szerinti szavazással 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

118/2019. (IX. 24.) HATÁROZATA

Közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

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,  1860192845 számú projektben”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  a  következő
döntést hozza:
1. a  közbeszerzési  eljárás  1.  részfeladata (Meglévő  épület  átalakítása,  bővítése)

eredményes,  melyben  nyertes  ajánlattevőként  a  Folyondár'2008  Kereskedelmi  és
Szolgáltató Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves utca 4). kerül megnevezésre.

2. a közbeszerzési eljárás 2. részfeladata (Külső terület kialakítása) eredménytelen a Kbt.
75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek be
ebben a részfeladatban.

A Képviselő-testület elhatározza, hogy a közbeszerzési eljárásban kiírt feltételek, valamint a
benyújtott ajánlata alapján az 1. részfeladatra a Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft-vel (8227 Felsőörs, Fenyves utca 4.) köti meg a vállalkozási szerződést. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: azonnal
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Horváth  Dezső,  polgármester:  Több  napirend  nem  lévén  megköszöni  a  részvételt  és  a
nyilvános ülést 09:05 órakor bezárta.

Kmft.

           Horváth Dezső                                                                       Tóthné dr. Titz Éva
            polgármester                                                                   jegyzőt helyettesítő aljegyző
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