
KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2016. május 19-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

175/2016. (V.19.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi, Margó Ede sétány burkolási és térépítési munkáival kapcsolatos döntések 

 

1.) Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Zamárdi Város Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzatának II. fejezet 3. d) pontjainak megfelelőn döntést hoz a 

„Zamárdi, Margó Ede sétány burkolási és térépítési munkái” közbeszerzési eljárásban 

szereplő műszaki tartalom megvalósításáról, egyben elfogadja a közbeszerzés csatolt 

ajánlattételi felhívását és dokumentációját. 

 

2.) Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zamárdi, Margó Ede sétány 

burkolási és térépítési munkái” közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló 

Bizottságának tagjait az alábbiak szerint jelöli ki: 

-dr. Kerekes Gyöngyi 

-Hoffmann Renáta 

-Kétszeri Balázs 

 

3.) Zamárdi Város Önkormányzata a „Zamárdi, Margó Ede sétány burkolási és térépítési 

munkái” közbeszerzési eljárásra meghívott kivitelezők körét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

a. Fecske Kft 

b. Kővágó-Ép Kft 

c. I. sz. Mélyépítő Kft 

d. Ökobau Kft 

e. Roadtechnik Kft 

 

4.) Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testülete, Zamárdi Város Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzatának II. fejezet 3. c) pontjának megfelelőn a „Zamárdi, 

Margó Ede sétány burkolási és térépítési munkái” közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására dr. Kozma Györgyöt bízza meg 200.000.- Ft+Áfa díjért. 

5.) Zamárdi Város Önkormányzata a „Zamárdi, Margó Ede sétány burkolási és térépítési 

munkái” műszaki ellenőrzési munkáival a Pannon-Gádor Mérnöki Iroda Kft-t bízza 

meg 350.000,- Ft + Áfa díjért, egyben felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó 

vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk. polgármester     dr. Dudás Anita sk. jegyző 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2016. június 14. 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea. 



KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2016. május 19-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

176/2016. (V.19.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Fő utca 22-26. számú ingatlanok előtti burkolt padkaépítés és járda 

átépítés, Zamárdi, Fő utca 2315 hrsz-ú ingatlanon parkoló kiépítése, és Zamárdi Általános 

Iskola kerítés építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntések 

 

1.) Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Zamárdi Város Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzatának II. fejezet 3. d) pontjainak megfelelőn döntést hoz a 

„Zamárdi Fő utca 22-26. számú ingatlanok előtti burkolt padkaépítés és járda átépítés, 

Zamárdi, Fő utca 2315 hrsz-ú ingatlanon parkoló kiépítése, és Zamárdi Általános 

Iskola kerítés építése” közbeszerzési eljárásban szereplő műszaki tartalom 

megvalósításáról, egyben elfogadja a közbeszerzés csatolt ajánlattételi felhívását és 

dokumentációját. 

 

2.) Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zamárdi Fő utca 22-26. számú 

ingatlanok előtti burkolt padkaépítés és járda átépítés, Zamárdi, Fő utca 2315 hrsz-ú 

ingatlanon parkoló kiépítése, és Zamárdi Általános Iskola kerítés építése” 

közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiak szerint 

jelöli ki: 

-dr. Kerekes Gyöngyi 

-Hoffmann Renáta 

-Kétszeri Balázs 

 

3.) Zamárdi Város Önkormányzata a „Zamárdi Fő utca 22-26. számú ingatlanok előtti 

burkolt padkaépítés és járda átépítés, Zamárdi, Fő utca 2315 hrsz-ú ingatlanon parkoló 

kiépítése, és Zamárdi Általános Iskola kerítés építése”  közbeszerzési eljárásra 

meghívott kivitelezők körét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

4.) Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Zamárdi Város Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzatának II. fejezet 3. c) pontjának megfelelőn a „Zamárdi Fő 

utca 22-26. számú ingatlanok előtti burkolt padkaépítés és járda átépítés, Zamárdi, Fő 

utca 2315 hrsz-ú ingatlanon parkoló kiépítése, és Zamárdi Általános Iskola kerítés 

építése”   közbeszerzési eljárás lebonyolítására dr. Kozma Györgyöt bízza meg 

200.000.- Ft+Áfa díjért. 

5.) Zamárdi Város Önkormányzata a „Zamárdi Fő utca 22-26. számú ingatlanok előtti 

burkolt padkaépítés és járda átépítés, Zamárdi, Fő utca 2315 hrsz-ú ingatlanon parkoló 

kiépítése, és Zamárdi Általános Iskola kerítés építése” műszaki ellenőrzési munkáival 

a  Pannon-Gádor Mérnöki Iroda Kft-t bízza meg 780.000,-Ft + Áfa díjért, egyben 

felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 

kmft 

Csákovics Gyula sk. polgármester     dr. Dudás Anita sk. jegyző 

 



Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2016. június 14.                                         Bogdánné Marosi Gabriella 

főea. 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2016. május 19-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

177/2016. (V.19.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Város Önkormányzatának útfelújítási munkái 2016-ban közbeszerzési eljárás 

lezáró döntése 

 

„Zamárdi Város Önkormányzatának útfelújítási munkái 2016-ban” közbeszerzési eljárás 

során, a képviselő-testület tagjai név szerinti szavazással 5 igen és 0 nem szavazat mellett az 

alábbi eljárást lezáró döntést hozták: 

 

Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

Útéppark Kft. (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

Colas Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

Swietelsky Magyarország Kft (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em.) 

ajánlattevő ajánlata érvényes. 

Ajánlatkérő eltekint a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívástól, a felhívásban előírt 

feltételek igazolása az ajánlatokban maradéktalanul megtörténtek. 

A nyertes ajánlattevő: Útéppark Kft (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) ajánlattevő, mert 

legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint a legjobb ajánlatot tette. 

  

Zamárdi Város Önkormányzata az „Zamárdi Város Önkormányzatának útfelújítási munkái 

2016-ban” tárgyú beruházás elvégzésével az Útéppark Kft-t (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 

7.) bízza meg 38.682.069,- Ft +27% ÁFA díjért, egyben felhatalmazza a polgármestert az erre 

vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 

 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk. polgármester     dr. Dudás Anita sk. jegyző 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2016. június 14. 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2016. május 19-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

178/2016. (V.19.) KT határozat: 

 

Tárgy: Sourcing Hungary Kft-vel kapcsolatos tájékoztatás 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Sourcing Hungary Kft-

vel kapcsolatos tájékoztatást, és az alábbi döntésekkel egyetért: 

 

 Az Önkormányzat július 1-jei fordulónappal mondja fel az általános iskola földgáz 

energia beszerzésére vonatkozó szerződést a jelenlegi – E.ON – szolgáltatóval,  

 Az új szerződésbe kerüljön beírásra, hogy amennyiben az iskola üzemeltetőjének, 

vagy tulajdonosának, vagy fenntartójának személyében változás következik be, a 

szerződés max 90 napos határidővel felmondható. 

 Az Önkormányzat nem tud olyan nyilatkozatot kiadni, miszerint nem áll más 

szolgáltatóval szerződésben, mivel jelenleg is gázszolgáltatást vesz igénybe az 

általános iskolára vonatkozóan, ezt  a nyilatkozatot kérik javítani. 

 

Amennyiben a fenti feltételek teljesíthetőek, az új szerződés aláírására a képviselő-testület 

Csákovics Gyula polgármestert. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk. polgármester     dr. Dudás Anita sk. jegyző 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2016. június 14. 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2016. május 19-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

179/2016. (V.19.) KT határozat: 

 

Tárgy: KEHOP-5.4.1 pályázattal kapcsolatos döntések 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta, és a KEHOP-5.4.1 

pályázattal összefüggésben a megvalósíthatósági tanulmánytervre, a közbeszerzési szakértői, 

energetikai szakértői munkára vonatkozóan az alábbi cégektől kér ajánlatot: 

 

 Enasco Smart Energia Kft Dunakeszi 

 referoLudvig Kft Budapest 

 Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft Kaposvár Somogy Társadalmi 

Felemelkedéséért Nonprofit Kft Kaposvár. 

 

A képviselő-testület a beérkezett árajánlatok elbírálására az alábbi személyeket jelöli ki: 

 

 Csákovics Gyula polgármester 

 Hoffmann Renáta osztályvezető 

 Kétszeri Balázs osztályvezető 

 

És egyben felhatalmazza a Polgármestert a minden feltételnek megfelelő, legkedvezőbb céget 

bízza meg.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk. polgármester     dr. Dudás Anita sk. jegyző 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2016. június 14. 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2016. május 19-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

180/2016. (V.19.) KT határozat: 

 

Tárgy: Hórusz-Global Kft megbízása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi 2016. 

június 15-augusztus 31 közötti időszakban a Hórusz-Global Kft megbízását a közterület-

felügyelet munkájának segítésére. 

A megbízási díj összege: 1.850.000,- Ft+ÁFA/2 fő. 

A képviselő-testület tudomásul veszi a Hórusz-Global Kft-vel történő megbízási szerződés 

aláírását. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk. polgármester     dr. Dudás Anita sk. jegyző 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2016. június 14. 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea. 

 


