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

___________________________________________________________________________
Szám:  Krs/471-1/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2020. január 23.  napján
10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: Horváth Dezső polgármester
Papp István alpolgármester
Pelikán Attila képviselő
Sümegi László képviselő
Szőke Gábor képviselő

                                                                           
Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Dr. Szabó Tímea    jegyző
Kiss Tibor   műszaki ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette:  Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Horváth  Dezső,  polgármester:  Tisztelettel  köszönti  a  rendkívüli  testületi  ülésen
megjelenteket. Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  5  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, telefonon történt összehívásának indoka a helyi termelői piac
és  vásártér  külső  területének  kialakítása  ismételt  közbeszerzési  eljárásának
eredményhirdetése,  valamint  az  I.  világháborús  emlékmű  pályázat  kapcsán  az  emlékmű
elkészítésére megrendelés, vállalkozói szerződés aláírása. Mindkét napirend vonatkozásában
szoros a határidő, ez indokolja a döntés mielőbbi meghozatalát. 
Javasolja megtárgyalni napirendi pontként, a helyi termelői piac és vásártér külső területének
kialakítása Kővágóörsön tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítását, valamint
a  I.  világháborús  emlékmű  építése  pályázat  kapcsán  kőalapzat,  bronz  öntvény  és  a
képzőművészeti alkotás megrendelése, vállalkozói szerződés aláírása

Kéri, hogy aki a napirendi pontokat el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.
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Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

1/2020. (I. 23.) HATÁROZATA

A 2020. január 23-ai rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2020.
január  23-ai  rendkívüli  ülés  napirendi  pontjait  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 

I.    „Helyi  termelői  piac  és  vásártér  külső  területének  kialakítása
Kővágóörsön”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítása
Előterjesztő:  Horváth Dezső, polgármester

II.  I. világháborús emlékmű építése pályázat kapcsán kőalapzat, bronz
öntvény  és  a  képzőművészeti  alkotás  megrendelése,  vállalkozói
szerződés aláírása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

I. „Helyi termelői piac és vásártér külső területének kialakítása Kővágóörsön”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Horváth Dezső, polgármester:  Az első ütemben elfogadásra került az épület és a belső tér
kialakítása.  A 2. ütemben a külső tér kialakítása fog zajlani,  ami bizonyos technikai okok
miatt nem sikerült egy közbeszerzéssel megoldani. Most eljutottak addig, hogy sikeres volt a
közbeszerzés erre az ütemre is és most az lenne a dolguk, hogy kiválasszák a kivitelezőt. 
Felkéri Dr. Szabó Tímea jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást a közbeszerzésről. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: 2 ajánlattevő volt, a Folyondár” 2008 Kft. és a Víz-Szerviz-Építő
Kft. A közbeszerző által előkészített anyag, valamint a Bíráló Bizottság javaslata alapján a
Víz-Szerviz-Építő  Kft.  érvénytelen  ajánlatot  nyújtott  be,  mivel  nem  csatolt  aláírási
címpéldányt,  nem csatolt  részletes  árajánlatot,  aláírt,  nem szerkeszthető  pdf  formátumban,
valamint  hiányzott  a közlekedési  szakember és a mélyépítő szakember részvételét  igazoló
dokumentum csatolása. 

A másik  ajánlattevő,  a  Folyondár’  2008  Kft.,  aki  nettó  13.048.946  Ft  összegű,  érvényes
ajánlatot nyújtott be. 
Így  a  Bíráló  Bizottságnak  az  a  javaslata,  hogy  a  közbeszerzési  eljárást  nyilvánítsa
eredményessé a Képviselő-testület és nyertes ajánlattevőként a Folyondár’2008 Kft-t nevezze
meg. 
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Horváth  Dezső,  polgármester: Tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  közbeszerzési
eredmény megállapítására név szerinti szavazás szükséges.
Kéri,  aki  egyetért  Jegyző asszony által  felvázolt,  Bíráló Bizottsági  javaslattal,  miszerint  a
közbeszerzési eljárás eredményes és nyertes ajánlattevőnek a Folyondár”2008 Kft-t nevezzék
meg, azt kéri név szerint szavazzon:

Szőke Gábor, képviselő: Igen, egyetért.
Pelikán Attila, képviselő: Igen, egyetért.
Sümegi László, 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2/2020. (I. 23.) HATÁROZATA

Közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Helyi termelői piac és vásártér
külső területének kialakítása Kővágóörsön”  tárgyú közbeszerzési eljárásban a következő
döntést hozza:

- A Folyondár'  2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves utca 4.)

ajánlattevő ajánlata érvényes a Bírálóbizottság megállapításai alapján,
- A  Víz-Szervíz-Építő  Kft.  8200  Veszprém  Cseri  utca  37/A.  ajánlattevő  ajánlata

érvénytelen a Bírálóbizottság megállapításai alapján,
- A  közbeszerzési  eljárás  eredményes,  melyben  nyertes  ajánlattevőként  a  Folyondár'

2008  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (8227  Felsőörs,  Fenyves  utca  4).  kerül
megnevezésre.

A Képviselő-testület elhatározza, hogy a közbeszerzési eljárásban kiírt feltételek, valamint a
benyújtott  ajánlata  alapján  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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II.   I. világháborús emlékmű építése pályázat kapcsán kőalapzat, bronz öntvény
és a képzőművészeti alkotás megrendelése, vállalkozói szerződés aláírása

Horváth Dezső, polgármester:  A Testület előtt ismert, a pályázat kapcsán egy turulmadár
elhelyezését célozták meg a kőpark környékén, a már meglévő kő oszlop helyére. Pályázati
forrást  nyert  erre  az  Önkormányzat,  ezért  megkeresték  a  kivitelezőt,  aki  ezt  megtervezi,
megépíti. Most eljutottak addig, hogy most már elindulna ez a folyamat. Felkéri Kiss Tibor
műszaki ügyintézőt, mondjon erről pár dolgot, hogy tisztán lássanak a képviselők.

Kiss  Tibor,  műszaki  ügyintéző: Jelenleg  a  projekt  három részből  tevődik  össze.  Van a
képzőművész, Raffai Dávid úr, van egy bronzöntő cég, illetve van egy olyan vállalat, ahonnan
a művész a követ a talapzathoz szerzi be. Ebből a három költségből tevődik össze az 5 millió
forintos végösszeg, ennyi összeget nyert az Önkormányzat pályázaton. Ez részleteiben úgy
néz ki, hogy a művész úrnak bruttó 1.698.000.- Ft lenne a tiszteletdíja, a talapzathoz a 2 db
vágott  kőtömböt  az  adott  cégtől  bruttó  1.270.000.-  Ft-ért  tudná  megvásárolni  az
Önkormányzat, egy megrendeléssel, illetve a bronzöntőtől a kész nyersanyagot, amit majd a
művész  megmunkál  a  tervei  alapján,  azt  bruttó  2.030.000.-  Ft-ért  vásárolná  meg  az
Önkormányzat.  Van  két  szerződés  javaslatuk,  a  Raffai  Dávidtól,  illetve  a  Plasztikum
Képzőművészeti Bt-től a bronzöntésre. Egy megrendelés formájában kellene megvásárolni a
BGRÁNIT Kft-től a kőtalapzatokat az említett összegben. 

Horváth Dezső, polgármester:   Köszöni a tájékoztatót. A bronz emlékműhöz kapcsolódva
szeretne majd oda egy kamerát elhelyezni, a biztonság kedvéért. 
Kéri, akinek az anyaggal kapcsolatban bármilyen észrevétele van, mondja el.

Pelikán Attila, képviselő:  Van-esetleg valamilyen skicc a tervezett emlékműről? Lehetne
látni, hogy fog kinézni?

Kiss Tibor, műszaki ügyintéző: Van, máris behozza. 

Horváth Dezső, polgármester:  Amíg az emlékműről  készült  tervet  Kiss Tibor behozza,
addig szünetet rendel el. 

S z ü n e t 

Horváth Dezső, polgármester: A fotókat látván kérdezi, hogy támogatják-e a szerződések és
megrendelés aláírását, hogy az emlékmű elkészülhessen?
Aki egyetért vele, kéri kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

3/2020. (I. 23.) HATÁROZATA

I. világháborús emlékmű kivitelezéséről
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Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Közép-  és  Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt (KKETTKK-CP-02 jelű), „I.
világháborús  emlékmű építése”  projekt  címen  elnyert  5.000.000.-  Ft  vissza  nem térítendő
támogatásból a tervezett műalkotás megvalósítása érdekében vállalkozói szerződést köt:

- Raffay  Dávid  (1054  Budapest,  Báthory  u.  6.,  adószáma:  54912513-1-41)  művésszel,  
1.698.000.- Ft szerzői díjért,

- a  Plasztik  Képzőművészeti  Bt-vel  (2142 Nagytarcsa,  Ganz Ábrahám u.  3/2.,  adószám:
20913100-2-13),  mint  kivitelezővel  a  bronzöntésre,  cizellálásra  és  patinázásra,  bruttó
2.032.000.- Ft értékben.

A kőtalapzat beszerzése a BGRÁNIT Kft-től (2330 Dunaharaszti, Kassák L. u. 10., adószám:
23725591-2-13) történik, bruttó 1.270.000.- Ft összegben. 

A Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  vállalkozási  szerződések  aláírására  és  a
talapzat beszerzésére. 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: azonnal

Horváth  Dezső,  polgármester:  Több  napirend  nem  lévén  megköszöni  a  részvételt  és  a
nyilvános ülést 10:26 órakor bezárta.

Kmft.

           Horváth Dezső                                                                       Dr. Szabó Tímea
            polgármester                                                                                   jegyző
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