
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2021.(III.05.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának  2021. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal
állapítom meg.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

BB tagok

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2021.(III.05.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA 

MELLÉKLETE
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési terve

  A közbeszerzés
tárgya 

  Közbeszerzés tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó

eljárási rend

  Tervezett
eljárás fajtája

 Eljárás
megindításának

tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének

várható 
időpontja

I. Árubeszerzés

Ábrahámhegy
Községi Strand

felújítása 
IV. ütem -

eszközbeszerzés

1 db 77m2-es alapterületű
(1m x 0,5m x 0,4m méretű

elemekből), 25 kg/m2
súly, vizes időben is

biztonságos járófelületű,
UV álló és könnyű

szerelhetőséggel telepített
úszóstég beszerzése, a

hozzá tartozó kötéllel és
horgonnyal. Az úszóstég

Jetfloat
rendszerelemekből, fekete

(70%) és bézs (30%)
színben készül

80 db 3 személyes támlás
pad (180 cm szélesség x
80 cm magasság x 50 cm

mélység, 41 cm
ülésmagasság, öntöttvas
váz, fenyőfa ülő/fekvő
felület) beszerzése és

területre történő rögzítése
20x20x20 cm-es beton

alaphoz. A padoknál 4 db
betonalap kiásása,

betonozása szükséges.

Nemzeti eljárásrend Nemzeti nyílt 2021. március 2021. május

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás megrendelése

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2021.(III.05.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata a STR4-0039 kódszámú „Ábrahámhegy Közösségi Strand felújítása”
című projekt megvalósításához kapcsolódó  közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával Krizmanich
Gergely  egyéni  vállalkozót  (Székhely: 9733  Horvátzsidány,  Hideg  u.  23.,  adószám:  66168041-1-38,
nyilvántartási szám: 32316884) bízza meg 150.000 Ft (AAM) összegben, mely összeget az önkormányzat 2021.
évi  költségvetésében  a  működési  kiadások  keret  terhére  biztosítja.  A  szerződés  aláírására  és  a  szükséges
intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Földi Laura pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2021.(III.05.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata a STR4-0039 kódszámú „Ábrahámhegy Közösségi Strand felújítása”
című projekt  megvalósításához  kapcsolódóan  a  projektmenedzsmenti  feladatok ellátása  tárgyában
Krizmanich Gergely egyéni vállalkozóval (Székhely: 9733 Horvátzsidány, Hideg u. 23., adószám: 66168041-
1-38, nyilvántartási szám: 32316884) köt szerződést  600.000 Ft (AAM) összegben, mely összeget  projektben
elszámolható  keret  terhére biztosítja.  A  szerződés  aláírására  és  a  szükséges  intézkedések megtételére
felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Földi Laura pénzügyi ügyintéző
Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző 
Bertalan Ádám műszaki ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2021.(III.05.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzata az Ábrahámhegy Községi Strand felújítása tárgyú közbeszerzési
eljárás megindítását határozza el.

2. Ajánlatkérő  a  becsült  értéket  a  Kbt.  28.§  (2)  bekezdés  a)  pontjának  megfelelően  meghatározta,  azt
dokumentálta. Az árubeszerzés értéke indikatív ajánlatkérés költségvetés alapján került meghatározásra. 
A közbeszerzés eljárás becsült értéke az 1. közbeszerzési rész – úszóstég beszerzése – tekintetében: nettó
9.102.000,- Ft, a   2. közbeszerzési rész – kültéri padok beszerzése – tekintetében: nettó 7.976.000,- Ft. 

3. A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának szempontja a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő szempontrendszer. 

4. Az eljárás a Kbt. 114.§ (2) bekezdése b) pontja alapján kerül lefolytatásra.
5. Ajánlatkérő kinyilvánítja, hogy a becsült érték meghatározásakor a Kbt. 19. §-ban foglaltakat figyelembe vette.
6. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

BB tagok

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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