
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19. 

napján de 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzat hivatali  

kirendeltségének helyiségében.   

 

Jelen vannak:  

 

A képviselő-testület részéről:  

Szabó László polgármester 

Rolkó Gábor alpolgármester 

Ifj. Jánosi Attila képviselő 

Tavasz László képviselő 

 

Békefi Edina képviselő igazoltan távol 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző   

 

Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:  

Németh Tünde jegyző  

 

Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő   

 

Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a 

képviselő-testület 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Békefi Edina képviselő igazoltan 

távol van munkahelyi elfoglaltsága miatt. Ezt követően ismertette a napirendet, a rendkívüli 

ülés összehívására a strandi pályázatok közbeszerzési döntésének meghozatala okán került 

sor, ezen kívül két vegyes ügyet kell még megbeszélni. Majd kérte a napirend elfogadását a 

képviselőktől.   

 

A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak 

szerint elfogadta:  

 

Napirendi pont: 

 

 

1./ Strandi fejlesztés pályázatok Balatonudvari és Fövenyesi Strand 2017. közbeszerzési ügye 

– kivitelezői döntés meghozatala.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2. / Vegyes ügyek.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

 

A napirendi pontok jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte azok tárgyalását:  

 

 



1./ Strandi fejlesztés pályázatok Balatonudvari és Fövenyesi Strand 2017. közbeszerzési 

ügye – kivitelezői döntés meghozatala.  

 

 

Szabó László polgármester : átadja a szót az aljegyző asszonynak.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: részletesen ismerteti az írásbeli előterjesztésben 

foglaltakat. Befejezésül megjegyzi, hogy a közbeszerzési szakértő által készített döntés-

előkészítő javaslat értelmében a Balatonudvari Strand anyagában az 5. részfeladatnál +1 Ft-tal 

ki kell egészíteni az ajánlatot a megfelelőség érdekében.  

 

Szabó László polgármester: köszöni a részletes tájékoztatást, a közbeszerzési eljárás 

bonyolult és minden apró részletre figyelni kell. Szavazásra teszi fel az írásbeli előterjesztés 

szerinti két határozati javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint név szerinti szavazás 

megtartásával.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző név szerint szólítja a képviselőket szavazásra az 1. 

határozati javaslat esetében, majd rögzíti a szavazási nyilatkozat lapon az eredményt. Ezt 

követően ugyanígy jár el a 2. határozati javaslat estében is, végül átadja a polgármester 

részére a nyilatkozat lapot eredmény hirdetés céljából. A nyilatkozat lap jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

Szabó László polgármester: ismerteti, hogy mindkét határozati javaslat esetében 4 igen 

szavazattal egyhangúan döntött a testület az alábbi határozatokat meghozva:  

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

97./2017. (VII.19.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete a "BTSP-1.1-2016 

kódszámú Balatoni strandok fejlesztése pályázat keretein belül Balatonudvari  

strand strandfejlesztése 2017.” tárgyú közbeszerzést a megismert döntési-javaslat 

dokumentáció alapján valamennyi részfeladat tekintetében érvényesnek 

nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes kivitelező 

személyét részfeladatonként az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

1. részfeladat: Vízi napozó stég kialakítása: DR-Master Kft. (1223 Budapest, 

Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 2.362.205 Ft + áfa 

2. részfeladat: Vízi bejáró rámpa és lépcső beszerzése és elhelyezése: DR-Master 

Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 2.362.204 Ft + áfa 

3. részfeladat: Kültéri öltöző kabinok beszerzése és felállítása: DR-Master Kft. 

(1223 Budapest, Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 629.920 Ft + áfa 

4. részfeladat: Kültéri Solár Zuhany felállítása: DR-Master Kft. (1223 Budapest, 

Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 236.220 Ft + áfa 

5. részfeladat: wc-vizesblokk épület belső felújítása, modernizálása, 

akadálymentesítés, pelenkázó és családi öltöző kialakítása: DR-Master Kft. (1223 

Budapest, Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 9.448.821 Ft + áfa 



6. részfeladat: Parti védmű fölé vörösfenyő napozó,kiülő felület kialakítása a 

teljes strandi szakaszon: DR-Master Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi u. 190/B 

I./2.) ajánlati ár: 6.299.213 Ft + áfa 

7. részfeladat: Kerékpártároló fejlesztése: DR-Master Kft. (1223 Budapest, 

Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 2.362.205 Ft + áfa 

8. részfeladat: Kültéri sporteszközök telepítése: DR-Master Kft. (1223 Budapest, 

Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 2.362.205 Ft + áfa 

9. részfeladat: Strandi játszótér fejlesztése: DR-Master Kft. (1223 Budapest, 

Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 3.937.008 Ft + áfa 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére és a nyertes kivitelezővel történő szerződéskötésre.  

Határidő: szerződéskötésre jogszabály szerinti határidők után azonnal 

egyebekben folyamatos 

Felelős: polgármester  

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

98./2017. (VII.19.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete a "BTSP-1.1-2016 

kódszámú Balatoni strandok fejlesztése pályázat keretein belül Balatonudvari-

Fövenyes strand strandfejlesztése 2017.” tárgyú közbeszerzést a megismert 

döntési-javaslat dokumentáció alapján valamennyi részfeladat tekintetében 

érvényesnek nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes kivitelező 

személyét részfeladatonként az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

1. részfeladat: Vízi napozó stég kialakítása: DR-Master Kft. (1223 Budapest, 

Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 2.362.205 Ft + áfa 

2. részfeladat: Vízi bejáró rámpa és lépcső beszerzése és elhelyezése: DR-Master 

Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 2.362.205 Ft + áfa 

3. részfeladat: Kültéri öltöző kabinok beszerzése és felállítása: DR-Master Kft. 

(1223 Budapest, Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 629.921 Ft + áfa 

4. részfeladat: Kültéri Solár Zuhany felállítása: DR-Master Kft. (1223 Budapest, 

Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 236.220 Ft + áfa 

5. részfeladat: wc-vizesblokk épület belső felújítása, modernizálása, 

akadálymentesítés: DR-Master Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi u. 190/B I./2.) 

ajánlati ár: 7.874.016 Ft + áfa 

6. részfeladat: Kerékpártároló fejlesztése: DR-Master Kft. (1223 Budapest, 

Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 2.362.205 Ft + áfa 

7. részfeladat: Informatikai fejlesztés: DR-Master Kft. (1223 Budapest, 

Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 1.181.102 Ft + áfa 

8. részfeladat: Kültéri sporteszközök telepítése: DR-Master Kft. (1223 Budapest, 

Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 2.362.205 Ft + áfa 

9. részfeladat: Strandi játszótér fejlesztése: DR-Master Kft. (1223 Budapest, 

Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 3.937.008 Ft + áfa 



10. részfeladat: Strandi sétány világítás korszerűsítése: DR-Master Kft. (1223 

Budapest, Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 787.402 Ft + áfa 

 

11. részfeladat: Játszóház építése és eszközvásárlás: DR-Master Kft. (1223 

Budapest, Nagytétényi u. 190/B I./2.) ajánlati ár: 3.937.008 Ft + áfa 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére és a nyertes kivitelezővel történő szerződéskötésre.  

Határidő: szerződéskötésre jogszabály szerinti határidők után azonnal 

egyebekben folyamatos 

Felelős: polgármester  

 

 

2./ Vegyes ügyek.  

 

a) Szabó László polgármester : a vegyes ügyek kertében ismerteti az ügyvédnő által 

elkészített vételi ajánlat tervezetet a Balatonudvari 938. hrsz-ú, volt ANTSZ  ingatlan 

kapcsán. A felépítményekért véleménye szerint 1 MFt vételár kimozdítaná az ingatlan 

helyzetét a jelenlegi állapotból. A képviselők véleményét kéri ez ügyben.  

 

Más javaslat nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

99./2017. (VII.19.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 938. 

hrsz-ú ingatlanon felellhető felépítmények tulajdonjogának megszerzése 

érdekében 1 MFt összegű vételi ajánlat megtételére hatalmazza fel Szabó László 

polgármestert a 2017. évi önkormányzati ingatlanértékesítés terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére és a képviselő-testület további tájékoztatására.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

 

b) Szabó László polgármester : a másik kérdés az augusztusi tüzijáték megszervezése. 

Mivel nagy az igény rá, árajánlatot kért be. A Toppon Bt. ilyen esemény megszervezésével 

foglalkozik, megbízható engedélyes eljárás keretében végzik a tüzijáték bemutatókat. 

Alapáron 305 e Ft + áfa egy 7-8 perces bemutató. A részleteket még pontosítani szükséges, 

ezért utólagos elszámolás alapján kéri a testület jóváhagyását a költségek biztosításához.   

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

100./2017. (VII.19.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete az augusztus 19–i 

ünnepség alkalmával tüzijáték megszervezésének költségét utólagos elszámolás 

alapján biztosítja a 2017. évi önkormányzati költségvetés terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

 

 

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést   

8.45 órakor bezárta.  

K.m.f. 

 

 Szabó László    

  polgármester               

 

Az Mötv. 86.§ (1) bekezdés alapján a jegyző megbízásából a képviselő-testületi ülésen jelen 

lévő aljegyző, aki a jegyzőkönyvet vezette:  

 

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya  

         aljegyző    

Az Mötv. 52.§ (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet aláíró jegyző:  

          

 

 

Németh Tünde  

         jegyző  

Jegyzőkönyv hitelesítők:         

 

             

 

Rolkó Gábor alpolgármester      Jánosi Attila képviselő    

   

 


