
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Felvéve:  Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 

16. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron kívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői tárgyalója. 

 

Jelen vannak:  Marczali Tamás polgármester, 

Kovács József Róbertné alpolgármester, 

Kovács Klára képviselő, 

Kiss István képviselő, 

Ujvári Károly képviselő. 

 

Meghívottként, tanácskozási joggal az ülésen részt vesz: Dr. Friss Attila jegyző, Bánhidi 

Gábor pénzügyi főtanácsos.  

 

A Képviselő-testület üléséről távolmaradt: Böröcz József képviselő, Poór Gyula képviselő, 

Ujvári Károly képviselő, Béday Ferenc alpolgármester. 

 

N A P I R E N D I  JAVASLAT: 

 

1./ Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítására és csalásbarát fejlesztésére 

kiírt közbeszerzési eljárásban kivitelező kiválasztása  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

2./ Az orvosi rendelő épületének felújítására és energetikai korszerűsítésére kiírt 

közbeszerzési eljárásban eljárást lezáró döntés meghozatala    

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

 

Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testület 

megjelent tagjait. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 4 fő jelen van, a 

testület határozatképes, az ülést megnyitom. Aki egyetért a napirendi javaslatban foglaltakkal, 

kérem, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A Képviselő-testület 4 fővel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2018. (IV. 16.) számú határozata 

a napirendről 

1./ Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítására és csalásbarát fejlesztésére 

kiírt közbeszerzési eljárásban kivitelező kiválasztása  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

2./ Az orvosi rendelő épületének felújítására és energetikai korszerűsítésére kiírt 

közbeszerzési eljárásban eljárást lezáró döntés meghozatala    

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

Felelős: Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint. 
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1./ Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítására és csalásbarát 

fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárásban kivitelező kiválasztása  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

 

Marczali Tamás polgármester: Az óvoda felújítás közbeszerzési eljárásában megküldték a 

döntéselőkészítő jegyzőkönyvet, három érvényes ajánlat érkezett, egy ajánlat esetében volt 

számszaki javítás. A legjobb ajánlatot a Balaton Ferien Center Kft. adta nettó 34.710.042,-Ft, 

összegben. Javaslom, hogy nyertesként a legjobb árajánlatot tevő Balaton Ferien Center Kft-t 

hirdessük ki.  

 Aki egyetért a javaslattal, igennel, aki nem ért egyet nemmel szavazzon:  
 

A Képviselő-testület  jelenlévő  tagjai a név szerinti szavazáson a következőképpen szavaztak:  

Marczali Tamás polgármester:  igen  

Kovács József Róbertné alpolgármester: igen   

Kovács Klára képviselő:   igen   

Kiss István képviselő:    igen   

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2018. (IV. 16.) számú határozata 

a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítására és családbarát 

fejlesztésének megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárásban kivitelező kiválasztásáról   

 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a Kőröshegyi 

Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítására és családbarát fejlesztésére kiírt közbeszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánítja Az eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőt nyilvánítja:  

Ajánlattevő neve: Balaton Ferien Center Kft. 

Ajánlattevő címe: 8617 Kőröshegy, Szántódi út 013 hrsz. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 

Az árazott költségvetés főösszesítőjének megfelelően 
34.710.012 nettó HUF 

Megajánlott jótállás (hónap) 

 
48 hónap 

Hátrányos helyzetű foglalkoztatottak száma:           5 fő 

 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint. 
 

 

2./ Az orvosi rendelő épületének felújítására és energetikai korszerűsítésére kiírt 

közbeszerzési eljárásban eljárást lezáró döntés meghozatala    

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

 

Marczali Tamás polgármester: Az orvosi rendelő közbeszerzésénél kicsit meglepődtem a 

benyújtott árajánlatokon, mivel a legalacsonyabb árajánlat is 52 millió forint volt, míg a 

rendelkezésre álló összeg 38 millió forint. Ekkora forráshiányt szerintem nem tudunk pótolni, 

ezért feleslegesnek tartom a közbeszerzési eljárás végigvitelét. Ezért, mivel az ajánlati 

összegek jelentősen meghaladják a kivitelezésre rendelkezésre álló összeget javaslom a 

közbeszerzési eljárást értékelés nélkül eredménytelennek nyilvánítani.  
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Aki egyetért a javaslattal, igennel, aki nem ért egyet nemmel szavazzon:  

 

A Képviselő-testület jelenlévő tagjai a név szerinti szavazáson következőképpen szavaztak:  

Marczali Tamás polgármester:  igen  

Kovács József Róbertné alpolgármester: igen  

Kovács Klára képviselő:   igen  

Kiss István képviselő:    igen  

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2018. (IV. 16.) számú határozata 

az Orvosi rendelő épületének felújítása és energetikai korszerűsítése című HKT-031/2018. 

számú közbeszerzési eljárás lezárásáról  

 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a kőröshegyi orvosi 

rendelő felújítására és energetikai korszerűsítése című HKT-031/2018. számú közbeszerzési 

eljárást a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján a benyújtott ajánlatok bírálata és értékelése nélkül 

eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint, tekintettel arra, hogy 

a benyújtott végleges ajánlatok mindegyike meghaladja a megfelelően igazolt rendelkezésre 

álló anyagi fedezet összegét. 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint. 
 

Marczali Tamás polgármester: Az ismételten kiírásra kerülő közbeszerzésre javaslok 

teljesen új cégeket meghívni, mivel az előzőekben meghívottak egyrésze nem adott be 

ajánlatot a másik része pedig nagyon magas összegű ajánlatot adott. Valószínű, hogy a 38 

millió forintos keretösszegből ez a pályázat nem lesz tartható, ezért valamennyi összeget 

valószínűleg hozzá kell tennünk. Az ismételt közbeszerzésen sem kívánom az ajánlati árat 

megemelni, meglátjuk, hogy milyen összegű ajánlatok érkeznek. Az idő sürget mivel 

októberre végeznünk kellene a beruházással. 

Én javaslom az előterjesztésben is szereplő alábbi öt vállalkozás meghívását nevezetesen: 
 

1./ Probiz’11 Kft.  (8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.), 

2./ Boglári Építő Kft.  (8630 Balatonboglár, Klapka Gy. u. 33.), 

3./ 2. sz Mélyépítő Kft. (8600 Siófok, Tanácsház u. 24. 1/16.), 

4./ Balassa Kft. (8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 11.), 

5./ MÉJE Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, Munkácsy M. u. 78.)  

6./ Zselic Invest Kft.  (7400 Kaposvár, József Attila u. 7.), 
 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért az előbbiekben említett 5 vállalkozás meghívá-

sával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselő-testület 4 fővel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2018. (IV. 16.) számú határozata 

Kőröshegy Község Önkormányzata által tervezett Kőröshegy község egészségügyi 

alapellátó rendszerének komplex infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15-SO1 

kódszámú) beruházáshoz (orvosi rendelő) kapcsolódó munkák elvégzésére vonatkozó 

ajánlatkérésről 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az orvosi ren-

delő épületének komplex infrastrukturális fejlesztése munkáira a megismételt közbeszerzési 

eljárásban következő vállalkozásokat ajánlatadás benyújtására kéri fel: 
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1./ Probiz’11 Kft.  (8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.), 

2./ Boglári Építő Kft.  (8630 Balatonboglár, Klapka Gy. u. 33.), 

3./ 2. sz Mélyépítő Kft. (8600 Siófok, Tanácsház u. 24. 1/16.), 

4./ Balassa Kft. (8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 11.), 

5./ MÉJE Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, Munkácsy M. u. 78.)  

6./ Zselic Invest Kft.  (7400 Kaposvár, József Attila u. 7.), 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester 

Határidő:  Értelem szerint. 

 

Marczali Tamás polgármester: Április 23. napján hétfőn Kaposváron a pályázatokkal 

kapcsolatos tájékoztató lesz, ezért az áprilisi rendes képviselő-testületi ülésünket április 24. 

napján kedden tartanánk. Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt, a 

nyílt ülést 14:30-kor bezárom. 

 

k.m.f. 

 

 

 

               Marczali Tamás         dr. Friss Attila 

                  polgármester                                                                          jegyző    
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