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Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8313 Balatongyörök, Kossuth u 29. 

 

Szám: BGY/120-19/2020 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 20-án 

16.30-kor, az önkormányzat tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen voltak:  Biró Róbert polgármester 

  Csillag Vince alpolgármester 

Tüske Tibor képviselő 

  Németh István képviselő 

  Vajdáné Plótár Katalin képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

  dr. Tüske Róbertné jegyző  

dr. Vajda Veronika aljegyző, jegyzőkönyvvezető  

 

Biró Róbert polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket a jegyző, aljegyző asszonyt, 

a Hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 fővel jelen van, így 

határozatképes. Surányi Norbert és Kiss László képviselők távollétüket előzetesen nem 

jelezték. A meghívóban szereplő, a Községháza energetikai fejlesztésének közbeszerzésével 

kapcsolatos négy napirendi pontot tette fel szavazásra.  

 

A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának 

képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontját öt igen szavazattal, egyhangúlag alakszerű 

határozat nélkül elfogadta. 

 

 

Napirendi pontok:  

 

1./ Balatongyörök Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Előterjesztő: Biró Róbert polgármester 

 

2./ Balatongyörök, Községháza energetikai fejlesztése közbeszerzési eljáráshoz bírálóbizottság 

megválasztása 

Előterjesztő: Biró Róbert polgármester 

 

3./ Balatongyörök, Községháza energetikai fejlesztése közbeszerzési eljárásának megindítása, 

ajánlattételi felhívás jóváhagyása  

Előterjesztő: Biró Róbert polgármester 

 

4./ Balatongyörök, Községháza energetikai fejlesztése közbeszerzési eljárásban ajánlattételre 

felkért gazdasági társaságok listájának jóváhagyása  

Előterjesztő: Biró Róbert polgármester  
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Az ülésre megérkezett Surányi Norbert képviselő és Kiss László képviselő. 

 

 

1. Napirendi pont: Balatongyörök Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési 

tervének módosítása 

 

Biró Róbert polgármester: ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az elfogadott 2020. 

évi közbeszerzési tervet az időbeli ütemezések miatt szükséges módosítani.  

 

Vajdáné Plótár Katalin képviselő: kérdezte, hogy nem lett volna célszerű, ha a strandi 

vizesblokk építése is belekerül a tervbe? 

 

Biró Róbert polgármester: elmondta, ha meglesz a vizesblokk közbeszerzési anyaga, akkor 

egy ismételt módosításra kerül sor. Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása 

a napirendhez. Mivel további hozzászólás nem érkezett, feltette szavazásra az előterjesztés 

szerinti határozati javaslatot. 

 

A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2020. (X. 20.) sz.               képviselő-testületi határozat 

 

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közbeszerzési 

terv módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 

közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztett tervezet szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: 2020. október 21. 

Felelős: Biró Róbert polgármester  

 

 

2. Napirendi pont: Balatongyörök, Községháza energetikai fejlesztése közbeszerzési 

eljáráshoz bírálóbizottság megválasztása 

 

Biró Róbert polgármester: elmondta, hogy az előterjesztésben olvasható, hogy milyen logika 

szerint kerülnek kiválasztásra a bíráló bizottság tagjai, mind az önkormányzathoz, mind pedig 

a közbeszerzés szakmai részéhez értő szakemberekből tevődik össze. 

Tüske Tibor képviselő: bizottsági tagként javasolja Ádám László műszaki szakértőt is 

felvenni. 

Németh István képviselő: ha nem kötött, hogy hány főt kell felvenni, még javasolná Németh 

László külsős bizottsági tagot is felvételre. 

Biró Róbert polgármester: minimum három fő szükséges. Miután Németh László nincs jelen, 

így javasolja, hogy a megkérdezése és beleegyezése nélkül ne legyen jelölve, viszont 

mindenképp döntést kell hozni, így javasolja az előterjesztésben meghatározott négy személy 

mellé Ádám László műszaki ellenőr felvételét. Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban 

van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután további hozzászólás nem érkezett, így feltette 

szavazásra a bírálóbizottság összetételét és tagjainak megjelölt személyeket. 

 

A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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80/2020. (X. 20.) sz.               képviselő-testületi határozat 

 

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Balatongyörök, Községháza energetikai fejlesztése közbeszerzési eljáráshoz 

bírálóbizottság megválasztás” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 27. § (4) bekezdése alapján Balatongyörök Községháza energetikai 

fejlesztésének közbeszerzési eljárása kapcsán bírálóbizottságot hoz létre, melybe az alábbi 

személyeket választja meg:  

 

dr. Vajda Veronika aljegyző elnök 

Asbóth-Tóth Krisztina felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tag 

Mátrainé Kiss Erzsébet gazdálkodási ügyintéző tag 

Tóth László műszaki ügyintéző tag 

Ádám László műszaki ellenőr 

 

Határidő: folyamatos, a beérkezett ajánlatok elbírálásáig 

Felelős: Biró Róbert polgármester  
 

 

3. Napirendi pont: Balatongyörök, Községháza energetikai fejlesztése közbeszerzési 

eljárásának megindítása, ajánlattételi felhívás jóváhagyása  

 

Biró Róbert polgármester: elmondta, hogy az ajánlati felhíváson sokat dolgozott Tóth László 

és Asbóth-Tóth Krisztina közbeszerzési tanácsadó.  

Tüske Tibor képviselő: mindenképp szükségesnek látja, hogy elérhetők, felérhetők legyenek 

azok a felételek, amelyeknek a vállalkozóknak meg kell felelniük, így többek között ne legyen 

előírás több száz milliós éves bevételre Ezek a feltételek nagyon megnehezítenék a pályázók 

részére a közbeszerzésben való részvételt. 

Biró Róbert polgármester: A kiírásban nincsenek teljesíthetetlen feltételek. Bízik abban, hogy 

több vállalkozó is nyújt be ajánlatot. Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása 

a napirendhez. Mivel további hozzászólás nem érkezett, feltette szavazásra az előterjesztés 

szerinti határozati javaslatot.  

 

A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

81/2020. (X. 20.) sz.               képviselő-testületi határozat 

 

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Balatongyörök Községháza energetikai fejlesztése közbeszerzési eljárásának 

megindítása, ajánlattételi felhívás jóváhagyása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatongyörök Községháza 

energetikai fejlesztésének közbeszerzési eljárását megindító ajánlattételi felhívást és 

közbeszerzési dokumentumokat az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.  

Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 

Felhatalmazza, hogy az ehhez szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat aláírja.  

 

Határidő: 2020. október 21. 

Felelős: Biró Róbert polgármester  
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4. Napirendi pont: Balatongyörök, Községháza energetikai fejlesztése közbeszerzési 

eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági társaságok listájának jóváhagyása  

 

Biró Róbert polgármester: elmondta, hogy öt cég minimum szükséges az eljárás 

lefolytatásához. Előzetes információk alapján nyolc céget, vállalkozást kerestünk meg, akik a 

listán szerepelnek. Bízik benn, hogy lesz megfelelő kivitelező. 

Németh István képviselő: kérdése, hogy előzetesen lett-e beszélve a cégekkel, hogy érdekli-e 

őket a munka.  

Tóth László műszaki előadó: elmondta, hogy volt, akikkel telefonon egyeztetett már.  

dr. Vajda Veronika aljegyző: elmondta, hogy a mai napon jelezte a közbeszerzési tanácsadó, 

hogy a nyolc cég közül kettő nincs regisztrálva a központi közbeszerzési rendszerbe. Jeleztük 

feléjük és megtörtént a regisztráció, talán ez is jelzi, hogy érdekli a vállalkozásokat a beruházás.  

Biró Róbert polgármester: megkérdezte, hogy van e valakinek további hozzászólása, 

javaslata a gazdasági társaságok listájához. Mivel további hozzászólás nem érkezett, feltette 

szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

A szavazást követően megállapította, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

82/2020. (X. 20.) sz.               képviselő-testületi határozat 

 

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közbeszerzési 

eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági társaságok listájának jóváhagyása” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatongyörök Községháza 

energetikai fejlesztése közbeszerzési eljárásában (Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárás) az 

alábbi öt gazdasági társaság felkérését ajánlattétel céljából jóváhagyja: 

 

1. Balaton Bau Team Kereskedelmi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

8711 Vörs, Ady Endre utca 10. 

24301264214 

2. Z-SZABÓ-BAU és Társa Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

8300 Tapolca Berzsenyi D utca 24. 

12455586219 

3. HORVÁTH INVEST Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

8761 Pacsa Tavasz u. 2. 

12944701220 

4. BÁSTYA Fővállalkozó és Építő Közkereseti Társaság 

8360 Keszthely Fő tér 6-8. földszint 14. 

27634147220 

5. Euro-Siding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

8912 Nagypáli Millenium körút 34. 

14160059220 

6. COV-RAIL - BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

8330 Sümeg Somoskert utca 2. 

26545965219 

7. Insula Savaria Korlátolt Felelősségű Társaság 

1151 Budapest Mélyfúró utca 3. A. ép. 

25994524242 
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8. Balassahaus Kft,  

8614 Bálványos, Szabadság u. 6. 

27062418214 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 

Felhatalmazza, hogy az ehhez szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat aláírja.  

 

Határidő: 2020. október 21. 

Felelős: Biró Róbert polgármester  

 

 

Biró Róbert polgármester megkérdezte, hogy van-e további téma, amelyet az ülés keretében 

meg kívánnak vitatni a képviselő társai. Miután további észrevétel, javaslat, hozzászólás nem 

érkezett, az ülést 16.45 órakor bezárta.  

 

 

 


