
KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2022. szeptember 8-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

232/2022. (IX.8.) KT határozat: 

 

Az „Honvéd utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás során, a képviselő-testület tagjai 

név szerinti szavazással 4 igen és 0 nem szavazat mellett, az alábbi eljárást lezáró döntést 

hozták: 

 

A Fecske Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok Erdei Ferenc utca 15.) 

ajánlattevő ajánlata érvényes. 

A 2.sz. Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Tanácsház utca 24 1/16) 

ajánlattevő ajánlata érvényes. 

A "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

(8630 Balatonboglár, Klapka utca 33.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja alapján 

érvénytelen, mert hiánypótlási felhívás ellenére az ajánlati felhívás V.2. pontjában előírtak 

alapján nem csatolta a szakember műszaki vezetői jogosultságának igazolását, és a szakember 

szakmai önéletrajzát és az árazott költségvetést a Kbt. 41/A. §-ának előírásával ellentétesen 

nem szkennelt formában csatolta. 

A Kővágó-Ép Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Klapka György utca 40.) 

ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés a.) pontja alapján érvénytelen, mert azt az ajánlattételi 

határidő lejárta után nyújtotta be. 

 

A legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint a legjobb ajánlatot a 2.sz. Mélyépítő 

Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Tanácsház utca 24 1/16) tette, az ajánlati ára 

nettó 77 392 750,- Ft. 

 A közbeszerzési eljárás eredményes. 

A nyertes ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a 2.sz. Mélyépítő Korlátolt Felelősségű 

Társaság (8600 Siófok, Tanácsház utca 24 1/16) ajánlattevő, mert legjobb ár-érték arány 

értékelési szempont szerint a legjobb ajánlatot tette. 

Zamárdi Város Önkormányzata a „Honvéd utca felújítása” tárgyú beruházás elvégzésével a 

2.sz. Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaságot bízza meg 77 392 750,- Ft. +27 % Áfa 

díjért, egyben felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó vállalkozási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: Kbt. előírása szerint 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk. polgármester    dr. Kerekes Gyöngyi sk. jegyző 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2022. szeptember 16. 

 



Bogdánné Marosi Gabriella főelőadó 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2022. szeptember 8-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

233/2022. (IX.8.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi, Horváth köz forgalmi rendje 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem tartja indokoltnak a Zamárdi, 

Horváth köz forgalmi rendjének - a Honvéd utca felújítása idejére - ideiglenes módosítását a 

„behajtani tilos” táblák megszüntetésével. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk. polgármester    dr. Kerekes Gyöngyi sk. jegyző 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2022. szeptember 16. 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főelőadó 
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Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
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234/2022. (IX.8.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi, Honvéd utcai felújítás műszaki ellenőri megbízás 

Zamárdi Város Önkormányzata a 2022. évi a Zamárdi, Honvéd utcai felújítási munka 

műszaki ellenőrzési feladatainak elvégzésével a benyújtott 990.000,- Ft bruttó árajánlat 

alapján Sturcz Mihály egyéni vállalkozót bízza meg.  

A pénzügyi keret Zamárdi város 2022. évi elfogadott költségvetésének Szakmai tevékenységet 

segítő  szolgáltatások - Szakértői, műszaki ellenőri feladatok elvégzésére biztosított 3.0 M Ft 

terhére kerüljön kifizetésre. Zamárdi Város Önkormányzata felhatalmazza Csákovics Gyula 

polgármestert a műszaki ellenőrzési szerződés aláírására.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk. polgármester    dr. Kerekes Gyöngyi sk. jegyző 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2022. szeptember 16. 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főelőadó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2022. szeptember 8-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

235/2022. (IX.8.) KT határozat: 

 

Tárgy: Földgáz- és villamosenergia beszerzése 

-Zamárdi Város Önkormányzata meghatalmazza a Sourcing Hungary Kft.-t „értéknövelt 

szolgáltatásokkal kiegészített földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

teljeskörű lefolytatására 900 eFt +ÁFA összegben. 

-Zamárdi Város Önkormányzata meghatalmazza a Sourcing Hungary Kft.-t „értéknövelt 

szolgáltatásokkal kiegészített általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú 

villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatására 900 eFt 

+ÁFA összegben. 

-Zamárdi Város Önkormányzata kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Sourcing Hungary 

Kft., mint független energia beszerzési szakértő, és a közös energia-beszerzési feladatokat 

koordináló Gesztor, által szervezett csoportos villamos energia beszerzési közösséghez. 

-Zamárdi Város Önkormányzata kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Sourcing Hungary 

Kft., mint független energia beszerzési szakértő, és a közös energia-beszerzési feladatokat 

koordináló Gesztor által szervezett csoportos földgáz energia beszerzési közösséghez. 

-Zamárdi Város Önkormányzata felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert az eljárás 

megindításához szükséges nyilatkozatok, szerződések, meghatalmazások, dokumentumok, 

valamint a közbszerzési eljárás nyereteseivel az energia kereskedelmi szerződések 

megkötésére, az ahhoz szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok és intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk. polgármester    dr. Kerekes Gyöngyi sk. jegyző 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2022. szeptember 16. 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főelőadó 
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Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2022. szeptember 8-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

236/2022. (IX.8.) KT határozat: 

 

Tárgy: Településkép-védelmi bírságról döntés 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a településkép-védelmi 

bírságra vonatkozó előterjesztést, és a 3272/8 hrsz-ú ingatlant érintően kereskedelmi, 

vendéglátási tevékenység folytatásához szükséges építmények és járművek elhelyezése miatt 

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény szerinti felső 

határ, azaz 2.000.000,- Ft, (Kettőmillió forint) településkép-védelmi bírságot szab ki az 

ingatlan tulajdonosa, Borissza Tamás részére. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk. polgármester    dr. Kerekes Gyöngyi sk. jegyző 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2022. szeptember 16. 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főelőadó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2022. szeptember 8-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

237/2022. (IX.8.) KT határozat: 

 

Tárgy: A fogászati alapellátási ügyelet ellátására szolgáltatás megrendelésére lefolytatott 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos tájékoztatásról, a közbeszerzési eljárás 

eredménytelenségének tudomásulvételéről és a további intézkedésekről szóló javaslatról 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a 

fogászati alapellátási ügyelet ellátására szolgáltatás megrendelésére lefolytatott 

közbeszerzési eljárásról, javaslat a közbeszerzési eljárás eredménytelenségének 

tudomásulvételére és a további intézkedésekre” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./ A képviselő-testület Siófok Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzata alapján 

működő bíráló bizottság jegyzőkönyve, valamint a fogászati alapellátási ügyelet ellátására 

szolgáltatás megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztató alapján 

egyetért azzal, hogy Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a közbeszerzési 

szabályzatban és a közös közbeszerzésről szóló megállapodásban meghatározott döntési 

jogkörében a közbeszerzési eljárás eredménytelenségét megállapító eljárást lezáró döntést 

hozzon. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás 

eredménytelenségének tudomásulvételéről hozott határozatról Siófok Város Önkormányzata 

Polgármesterét a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

 

2./ A képviselő-testület dönt arról, hogy az önkormányzat az egészségügyi alapellátás 

keretében meghatározott kötelező önkormányzati feladatot, a hétvégén és munkaszüneti 

napon történő fogorvosi alapellátási ügyeletet Siófok Város Önkormányzata és a közös 

közbeszerzési eljáráshoz csatlakozó önkormányzatok részvételével, siófoki székhellyel, vagy 

telephellyel a feladatellátásra jogosultsággal rendelkező egészségügyi szolgáltatóval történő 

szolgáltatás megrendelésével biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert, hogy Siófok Város 

Önkormányzatával, és az alapellátási fogorvosi ügyeletben való részvételi szándékukat 

előzetesen kinyilvánító önkormányzatokkal a közös közbeszerzési eljárás lefolytatására 

vonatkozó megállapodást az önkormányzat képviseletében megkösse, és aláírja.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

              dr. Kerekes Gyöngyi jegyző 



 

Határidő: megállapodás aláírására: 2022. október 5. 

                közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2023. január 31. 

 

2 

 

 

3./ A képviselő-testület a közbeszerzés becsült értékének megállapításához beérkező indikatív 

árajánlatok ismeretében fog dönteni a szolgáltatás díjának biztosításáról.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester  

              Dr. Kerekes Gyöngyi jegyző 

Határidő: 2022. október 31. 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk. polgármester    dr. Kerekes Gyöngyi sk. jegyző 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2022. szeptember 16. 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főelőadó 

 

 


