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HATÁROZATAI 

 

50/2009./V.26./kt.határozat:  - A 2009. május 26-ai ülés napirendjének elfogadása 

 

51/2009./V.26./kt.határozat:  - Közbeszerzési eljárásban beérkezett jelentkezések 

                  érvényessé és alkalmassá nyilvánítása, ajánlattételi 

       felhívás megküldésére felkérés 
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       rányzat elnyerésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009. május 

26-án 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 

  Farkas László alpolgármeter 

  Besenczki Józsefné képviselő 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Tüskés Balázs képviselő 

  Vass Béla Gyula képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Dr. Bakó Zoltán Deák Ügyvédi Iroda 

 

   

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 

tagjai közül 10-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Takácsné Lengyel Valéria és Vass Béla Gyula képviselőket kéri 

fel a testület egyetértése alapján.  

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a kiküldött meghívóval ellentétben még egy napirendet 

vegyen fel tárgyalásra, a pályázat benyújtását céljellegű decentralizált előirányzat elnyerésére. 

A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 

elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2009./V.26./kt.határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 26-i 

rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

Napirend: 

1.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata által kiírt „A DDOP 2007-3.1.2/2F 

kódszámú program keretében a balatonszentgyörgyi iskola, óvoda felújítása és 

bővítése, vállalkozási szerződések keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

beérkezett jelentkezések értékelési javaslata. 

 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 



 2.) Pályázat benyújtása Céljellegű Decentralizált előirányzat elnyerésére 

  

 Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

1.) Napirend tárgyalása 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata által kiírt „A DDOP 2007-3.1.2/2F 

kódszámú program keretében a balatonszentgyörgyi iskola, óvoda felújítása és bővítése, 

vállalkozási szerződések keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett 

jelentkezések értékelési javaslata 

 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Az írásos értékelési javaslat jelen jkv. mellékletét képezi.) 

 

Besenczki az első napirend tárgyalása közben 14 óra 4 perckor a testület ülésére 

megérkezett, a testület létszáma 10 főre kibővült, az ülés határozatképes, folytatódik 

tovább! 

 

Dr. Bakó Zoltán ügyvéd – hivatalos közbeszerzési tanácsadó: 

 

Röviden ismerteti a testület tagjaival a kiírt közbeszerzési eljárás menetét, annak lezajlását. 

Tájékoztatja a testület, hogy a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata által kiírt „A 

DDOP 2007-3.1.2/2F” kódszámú program keretében a balatonszentgyörgyi iskola, óvoda 

felújítása és bővítése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

beérkezett jelentkezések értékelési javaslatát az Ügyvédi Iroda által létrehozott bizottság 

értékelési javaslata alapján elkészítették. Kettő cég jelentkezett, a Szabau Invest Építőipari és 

Ingatlanforgalmi Kft. Zalakaros, valamint a Zalai Általános Építési Vállalkozói Zrt. 

Zalaegerszeg. A hiánypótlásoknak mindkét fél maradéktalanul eleget tett. Azt javasolja a 

testületnek, hogy mindkét jelentkezőt nyilvánítsa érvényesnek és alkalmasnak, és a 

közbeszerzési tanácsadót hatalmazza fel, hogy mindkét fél részére a részletes ajánlattételi 

felhívást küldje meg. 

 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták. 

 

A képviselő-testütet egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta az alábbi határozatát: 

 

51/2009./V.26./kt.határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa kiírt „A 

DDOP 2007-3.1.2/2F kódszámú program keretében a balatonszentgyörgyi iskola, óvoda 

felújítása és bővítése, válalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

beérkezett jelentkezéseket: 

 

1.) Szabau Invest Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) 

2.) Zala Általános Építési Vállalkozó Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.9-11.) 

 



- az értékelési javaslatot figyelembe véve – érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

 

b.) A Képviselő-testület felkéri az általa megbízott  Deák Ügyvédi Iroda (Szekszárd, Jókai 

u.22.) hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy az jelentkezők részére az ajánlattételi felhívást  

küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

2.)Napirend tárgyalása 

Pályázat benyújtása Céljellegű Decentralizált előirányzat elnyerésére 

 

Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy Lajos: 

A testület a május 20-i ülésén tárgyalt a TEKI pályázat benyújtásáról. Akkor még nem döntött 

arról, hogy a Céljellegű Decentralizált Előirányzat elnyerésére milyen pályázatot fog 

benyújtani. Rendelkezésre áll 1.967.613.- pályázati összeg, amelyhez 347.226.- Ft önerőt 

kellene biztosítani. Javasolja, hogy rendelkezésre álló keretösszegből az orvosi-fogorvosi 

rendelő tetőzete kerüljön felújításra. 

 

Dr. Darabont Ferenc: 

Érdeklődik, hogy korábban volt arról szó, hogyha a fogorvosi-orvosi rendelő felújításra kerül 

belül, és ezáltal bővítésre is sor került, a mostani tetőfelújítást, az nem befolyásolja-e negatív 

irányba? 

 

Nagy Lajos: 

Amennyiben most elvégzésre kerül a tető felújítása, a belső felújítás-bővítés során a most 

kicserélendő tetőt nem kell megbontani. 

 

A képviselő-testület tagjai a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta az alábbi határozatát: 

 

52/2009./V.26./kt.határozat: 

 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE támogatására 

pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat célja: Orvosi rendelő és szolgálati lakás tetőfelújítási munkái 

 

A fejlesztés megvalósulási helye: 

Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.82.  392 hrsz. 

 

 



A fejlesztés forrásösszetétele: 

          Adatok Ft-ban! 

 

Megnevezés 2009.év 

Saját forrás                  347.226.-  

Hitel                             0 

Támogatásból igényelt összeg               1.967.613.- 

Egyéb támogatás (nevesítve)                             0 

Egyéb forrás                             0 

Összesen:               2.314.839.- 

 

 

b.) A képviselő-testület a 2009.évi saját forrás összegét a 2009.évi költségvetéséről szóló 

2/2009./II.26./sz. költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 

Polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Nagy Lajos polgármester a képviselő-testület 

rendkívüli nyilvános ülését berekeszti. 

 

k.m.f.t. 

 

 

 

Nagy Lajos                       Török Csilla 

polgármester            körjegyző 

 

 

         Jegyzőkönyvhitelesítők: 

 

 

 

 

Takácsné Lengyel Valéria             Vass Béla Gyula 

képviselő           képviselő 


