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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. július 30-án 16,00 órakor tartott rendes 

nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk 

 

Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester, Mészáros Attiláné alpolgármester, Gerencsér 

Jenő, Grózner Tiborné és Kovács Tibor képviselők 

 

Meghívottként megjelent: Kálovits Henrik Kanizsaber Kft. közbeszerzési szakértője, Dr. 

Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális 

osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és 

építéshatósági osztályvezető 

 

Bagladi Róbert polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5 

tagja az ülésen megjelent. Javaslom az írásban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását. 

Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ „Zajk Község Önkormányzata részére egy darab 9 személy szállítására alkalmas gépjármű  

     beszerzése szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes  

     ajánlattevő kiválasztása 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

2./ Turisztikai pályázat beszerzéseiről döntéshozatal (horgász- és vízi turisztikai eszközök, 

      kenuszállító utánfutó, közbeszerzés bonyolítási, műszaki ellenőrzési és projektmenedzseri 

     feladatok ellátása) 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

3./ Egyebek 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ „Zajk Község Önkormányzata részére egy darab 9 személy szállítására alkalmas  

     gépjármű beszerzése szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban  

     a nyertes ajánlattevő kiválasztása 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

  

Bagladi Róbert polgármester: Önkormányzatunk pályázaton nyert 10 millió forintot 

falugondnoki gépjármű beszerzésére. A gépjárművet közbeszerzési eljárás keretein belül 

tudjuk csak megvásárolni. A közbeszerzési eljárást a Kanizsaber Kft. folytatta le, ezért 

Kálovits Henrik urat kérem fel a döntést megalapozó tudnivalók ismertetésére. 

 

Kálovits Henrik közbeszerzési szakértő: 2014. június 16-án ajánlattételi felhívás került 

kiküldésre 3 szállítónak. Az ajánlattételi időszakban a dokumentációt 2 felkért 

márkakereskedés kérte ki. A meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig 2 ajánlat került 
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benyújtásra. Ajánlattevők a Göcsej Autóház Kft. és a Petrányi Autó Kft. voltak. Mindkét 

ajánlat érvényessége és mindét ajánlattevő alkalmassága megállapítható. A Petrányi Autó Kft-

től felvilágosítást kellett kérnünk a nettó – bruttó árak tekintetében. A felvilágosítás kérésre a 

válasz megérkezett, a Petrányi Autó Kft. ajánlata nettó árban is olcsóbb a Göcsej Autó Kft. 

ajánlatánál. A Petrányi Autó Kft. ajánlatából még 69 eFt lejön, mivel az önkormányzat 

illetékmentességet élvez.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A közbeszerzési Bíráló Bizottság is megtárgyalta a beérkezett 

ajánlatokat. A bizottság tagjai jómagam, a Pénzügyi Osztály vezetője, a Műszaki Osztály 

vezetője és Kálovits úr voltak. Az ajánlatok érvényességét a Bíráló Bizottság is 

megállapította. 

 

Kálovits Henrik közbeszerzési szakértő: A Göcsej Autóház Kft. ajánlati ára 12.638.150,- Ft, a 

Petrányi Autó Kft-é pedig 12.607.510,- Ft, amiből még lejön az előbb említett 69 eFt. A 

legalacsonyabb összegű ajánlati ár a bírálati szempont. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Bíráló Bizottság a Petrányi Autó Kft-t javasolja nyertes 

ajánlattevőnek kihirdetni. Az általuk ajánlott Ford gépjármű kicsit nagyobb teljesítményű, 

mint a Volkswagen. A jogszabályban meghatározott követelményeket mindkét ajánlat 

teljesíti, ezt az ajánlattevők lenyilatkozták.  

 

Bagladi Róbert polgármester: Az akadálymentesítés kötelező-e, mivel Zajkon falugondnoki 

szolgálat működik? 

 

Kálovits Henrik közbeszerzési szakértő: Nem volt kötelező.  

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Amit kiválasztottunk, azt hagyta jóvá 

az MVH. Csomagot kellett kiválasztani, arra pályáztunk. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Dönteni kell a nyertes ajánlattevőről. 

 

Grózner Tiborné képviselő: Anyagi gondokkal küzd az önkormányzat. Hogyan áll a 

rendkívüli támogatás ügye? 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Még nem érkezett válasz. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Határidőt nem lehet hosszabbítani, 

december 31-ig el kell számolni a támogatás összegével. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Azt is tudni kell, hogy a hitelt milyen feltételekkel adják. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A szerződéskötéskor ezt meg kell beszélni. A összegzés 

megküldését követő 12. napon lehet a szerződést aláírni, mivel szerződéskötési moratórium 

áll fenn a két ajánlattevő miatt. 

 

Mészáros Attiláné alpolgármester: Arról van szó, hogy az önkormányzatnak lenne 12 millió 

forint hitele? 

 

Bagladi Róbert polgármester: 10 millió forintot ad az MVH, a maradék az önkormányzat 

önrésze. A bank támogatást megelőlegező hitelt ad 0 %-os kamattal. A jelenlegi falugondnoki 

autót is értékesíteni tervezzük, abból is lehet pénz. 
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Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A jelenlegi falugondnoki autó árából és a rendkívüli 

támogatásból szeretnénk az önrészt, az ÁFA összegét előteremteni. 

 

Bagladi Róbert polgármester: A finanszírozásról is most kell döntenünk? 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Nem. Volt egy közbeszerzési eljárás, azt le kell zárni. Ha 

eredménytelenné nyilvánítja a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást, akkor az 

ajánlattevők a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordulhatnak. A finanszírozást a szerződés 

aláírása után lehet megbeszélni, arról csak akkor tudunk dönteni. 

 

Grózner Tiborné képviselő: Szüksége van a falunak az autóra, de a finanszírozás kérdéses. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Megoldjuk. A hitelt fel tudjuk venni. Mindent megteszünk 

azért, hogy a projekt megvalósuljon. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: November körül kell fizetni, akkor kell az ÁFA 

összegét befizetni. Addig még van idő. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően a 

közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíteni és nyertes ajánlatnak a Petrányi Autó Kft. 

ajánlattevő ajánlatát kihirdetni. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

22/2014. (VII. 30.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zajk Község 

Önkormányzata részére egy darab 9 személy szállítására alkalmas gépjármű 

beszerzése szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

alábbi döntést hozza: 

 

a) A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján eredményesnek 

minősíti a közbeszerzési eljárást. 

b) A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján érvényes és egyúttal 

nyertes ajánlatnak - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elbírálási 

szempontja figyelembe vételével - a Petrányi Autó Kft. (1106 Budapest, 

Kerepesi út 105.) ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki. 

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattevővel a szállítási szerződést bruttó 12.538.510,- Ft vállalási árral kösse 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

               szerződés aláírására az összegzés megküldésétől számított 12. nap 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 
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2./ Turisztikai pályázat beszerzéseiről döntéshozatal (horgász- és vízi turisztikai  

     eszközök, kenuszállító utánfutó, közbeszerzés bonyolítási, műszaki ellenőrzési és  

     projektmenedzseri feladatok ellátása) 

     Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

(A határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető urat 

kérem fel a téma ismertetésére. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A település 16 millió forintot nyert a 

borturisztikai épület megépítésére és különféle eszközök beszerzésére. A projektben szerepel 

a borturisztikai épület, a torony megépítése, horgász-, vízi turisztikai eszközök beszerzése, 

valamint kenuszállító utánfutó vásárlása. A projekt építési része közbeszerzés köteles, ezért 

közbeszerzés bonyolítási, műszaki ellenőrzési és projektmenedzseri feladatok ellátására is 

kerestünk vállalkozót. A beszerzésekre az árajánlatokat megkértük, ezt a képviselő-testületnek 

jóvá kell hagynia. Minden esetben 3-3 ajánlattevő lett megkeresve, az ajánlatokat elbíráltuk, a 

határozati javaslatok a legkedvezőbb ajánlatot adókat tartalmazzák. A projekt finanszírozása 

pályázati támogatásból, magánszemély adományából és Letenye Város Önkormányzata 

támogatásából történik. A határozati javaslatból is látszik, hogy a döntések feltételesek, akkor 

lehet megkötni a szerződéseket, ha a finanszírozásról szóló megállapodás Letenye Város 

Önkormányzatával aláírásra került. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Letenyén a finanszírozás biztosításához még módosítani kell a 

költségvetést, mert kevesebb lett a pályázati támogatás a reméltnél és az építés költségvetése 

is most készült el. Dr. Buzády Tibor orvos, magánszemély finanszíroz 15 millió forintot, 16 

millió forint a pályázati támogatás és Letenye ad még 15-16 millió forintot. Együttes ülésen 

történne a támogatásról szóló megállapodás megtárgyalása. A kifizetendő számlák alapján 

tervezzük a projekt fedezetét Zajknak biztosítani. Ha visszajön a támogatás összege, Zajk 

visszautalja a pénzt Letenyének.  

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Jó lenne még augusztusban a 

beszerzéseket megvalósítani, a számlákat kifizetni, mert akkor még idén visszajön a pénz. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Védhetőek a határozatok a beszerzésekkel kapcsolatban. Zajkot 

pénzügyileg nem terheli semmi. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Beszerzésenként külön-külön fogunk szavazni. Kérem, aki a 

horgászturisztikai eszközök beszerzésével kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

23/2014. (VII. 30.) számú h a t á r o z a t:  

 

1. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8868 Zajk, Iskola utca u. 

1.) a Zajk Turisztikai Fejlesztési projekt részeként a 104/2013. (XI. 14.) VM 

rendelet alapján turisztikai tevékenységek ösztönzésére a LEADER Helyi 

Akciócsoport közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre 

2014. 01. 15-én benyújtott, 2083578342 azonosító számon nyilvántartott 

támogatása keretében a horgászturisztikai eszközök beszerzésére kiírt ajánlati 
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felhívás nyerteseként a Biota-97 Bt. 8868 Letenye, Deák F. utca 28. szám 

alatti ajánlattevőt hirdeti ki az ajánlata szerint, bruttó 795.200,- Ft vállalási 

árral. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a 

szerződés megkötésére abban az esetben, amennyiben a projekt 

finanszírozásáról a megállapodás létrejött Letenye Város Önkormányzatával, 

tekintettel arra, hogy a projekt fedezete az adott megállapodás keretében 

biztosítható. 

 

2. Amennyiben a projekt finanszírozásáról szóló megállapodás Letenye Város 

Önkormányzata és Zajk Község Önkormányzata között nem jön létre, Zajk 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzést fedezethiány miatt 

eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Határidő: a finanszírozási megállapodás aláírását követő 15 napon belül 

Felelős:    Bagladi Róbert polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős:  

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

Bagladi Róbert polgármester: Kérem, aki a vízi-turisztikai eszközök beszerzésével 

kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

24/2014. (VII. 30.) számú h a t á r o z a t:  

 

1. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8868 Zajk, Iskola utca u. 

1.) a Zajk Turisztikai Fejlesztési projekt részeként a 104/2013. (XI. 14.) VM 

rendelet alapján turisztikai tevékenységek ösztönzésére a LEADER Helyi 

Akciócsoport közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre 

2014. 01. 15-én benyújtott, 2083578342 azonosító számon nyilvántartott 

támogatása keretében a vízi-turisztikai eszközök beszerzésére kiírt ajánlati 

felhívás nyerteseként a Horváth-Meződi Kft. 8800 Nagykanizsa, Kalmár u. 7. 

szám alatti ajánlattevőt hirdeti ki az ajánlata szerint, bruttó 1.673.000,- Ft 

vállalási árral. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a 

szerződés megkötésére abban az esetben, amennyiben a projekt 

finanszírozásáról a megállapodás létrejött Letenye Város Önkormányzatával, 

tekintettel arra, hogy a projekt fedezete az adott megállapodás keretében 

biztosítható. 

 

2. Amennyiben a projekt finanszírozásáról szóló megállapodás Letenye Város 

Önkormányzata és Zajk Község Önkormányzata között nem jön létre, Zajk 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzést fedezethiány miatt 

eredménytelennek nyilvánítja. 

 
Határidő: a finanszírozási megállapodás aláírását követő 15 napon belül 
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Felelős:    Bagladi Róbert polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős:  

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                       Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

Bagladi Róbert polgármester: Kérem, aki a kenuszállító utánfutó beszerzésével kapcsolatos 

határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

25/2014. (VII. 30.) számú h a t á r o z a t:  

 

1.  Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8868 Zajk, Iskola utca u. 

1.) a Zajk Turisztikai Fejlesztési projekt részeként a 104/2013. (XI. 14.) VM 

rendelet alapján turisztikai tevékenységek ösztönzésére a LEADER Helyi 

Akciócsoport közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre 

2014. 01. 15-én benyújtott, 2083578342 azonosító számon nyilvántartott 

támogatása keretében a kenuszállító utánfutó beszerzésére tett ajánlatok közül 

nyertesként Vida László 8868 Letenye, Petőfi S. u. 23. szám alatti ajánlattevőt 

hirdeti ki az ajánlata szerint, bruttó 490.550,- Ft vállalási árral. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a 

szerződés megkötésére abban az esetben, amennyiben a projekt 

finanszírozásáról a megállapodás létrejött Letenye Város Önkormányzatával, 

tekintettel arra, hogy a projekt fedezete az adott megállapodás keretében 

biztosítható. 

 

2. Amennyiben a projekt finanszírozásáról szóló megállapodás Letenye Város 

Önkormányzata és Zajk Község Önkormányzata között nem jön létre, Zajk 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzést fedezethiány miatt 

eredménytelennek nyilvánítja. 

 
Határidő: a finanszírozási megállapodás aláírását követő 15 napon belül 

Felelős:    Bagladi Róbert polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős:  

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

           Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

Bagladi Róbert polgármester: Kérem, aki a közbeszerzés bonyolítási, műszaki ellenőrzési és 

projektmenedzseri feladatok ellátásával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

26/2014. (VII. 30.) számú h a t á r o z a t:  

 

1. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8868 Zajk, Iskola utca u. 

1.) a Zajk Turisztikai Fejlesztési projekt részeként a 104/2013. (XI. 14.) VM 

rendelet alapján turisztikai tevékenységek ösztönzésére a LEADER Helyi 
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Akciócsoport közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre 

2014. 01. 15-én benyújtott, 2083578342 azonosító számon nyilvántartott 

támogatása keretében a közbeszerzés bonyolítási és műszaki ellenőrzés, 

továbbá projektmenedzseri feladatok végrehajtására kiírt ajánlati felhívás 

nyerteseként a Kanizsaber Építőipari Beruházási és Vállalkozási Kft. 8800 

Nagykanizsa Ady Endre utca 50. szám alatti ajánlattevőt hirdeti ki az ajánlata 

szerint, bruttó 3.386.830,- Ft vállalási árral. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a 

szerződés megkötésére abban az esetben, amennyiben a projekt 

finanszírozásáról a megállapodás létrejött Letenye Város Önkormányzatával, 

tekintettel arra, hogy a projekt fedezete az adott megállapodás keretében 

biztosítható. 

 

2. Amennyiben a projekt finanszírozásáról szóló megállapodás Letenye Város 

Önkormányzata és Zajk Község Önkormányzata között nem jön létre, Zajk 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzést fedezethiány miatt 

eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Határidő: a finanszírozási megállapodás aláírását követő 15 napon belül 

Felelős:    Bagladi Róbert polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős:  

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

           Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

 

3./ Egyebek 

 

Bagladi Róbert polgármester: Örömmel jelentem be, hogy nyert a Start közmunka 

pályázatunk. Augusztus 1-től 2015. február 28-ig 15 főt tudunk foglalkoztatni 100 %-os 

állami támogatással. Kedvező, hogy két havi előleget folyósítanak és lehetőség van gép- és 

eszközbeszerzésre is a foglalkoztatáshoz. A Start közmunkán kívül szeptember 30-ig még 

további 7 főt foglalkoztatunk közmunkásként. 

Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az 

ülést 17,00 órakor bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Bagladi Róbert  

jegyző polgármester 

 

 


