
     ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. 

                                 Telefon: 87/471-506
                       E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu 

Ikt.szám: 6/2022.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2022.  április  29.
napján (péntek) 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésén.

Az ülés helye: Kultúrház (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.)

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester
Gáspár József képviselő 
Miklai Zsuzsanna          (4 fő)

Távolmaradását bejelentette:
Tóth Gábor képviselő          (1 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: 
Dr. Bodnár Attila jegyző 
Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                        Part Andrásné jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent:                                  (0 fő)

Vella Ferenc Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 tagú
képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Elmondja, hogy Tóth Gábor képviselő
bejelentette távolmaradását. Ismerteti, hogy a meghívóban egy napirendi pont szerepel. Sürgősségi
indítványként  javasolja  felvenni  az  „Ábrahámhegy  Községi  Strand  fejlesztése  V.  ütem  –
eszközbeszerzés – közbeszerzési eljárás kiírása tárgyú napirendet.
Kérdezi,  hogy  további  javaslat  van-e.   Megállapítja,  hogy  nincs.  Kéri,  hogy  aki  a  sürgősségi
indítvány tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2022. (IV.29.) HATÁROZATA
sürgősségi indítvány tárgyalásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  az
”Ábrahámhegy  Községi  Strand  fejlesztése  V.  ütem  –  eszközbeszerzés  –  közbeszerzési
eljárás megindítása” tárgyú sürgősségi indítványt a napirendre felveszi.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  kéri,  hogy  aki  a  két  napirendi  pont  tárgyalásával  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2022. (IV.29.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2022.  április  29-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.  TOP+  2.1.1-21  Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése  –  ajánlatok
elbírálása II.

     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. Ábrahámhegy Községi Strand fejlesztése V. ütem – eszközbeszerzés – közbeszerzési
eljárás megindítása

     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont
1.  TOP+  2.1.1-21  Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése  –  ajánlatok

elbírálása II.
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy az előterjesztést előzetesen kiküldték, azt minden
képviselő megismerte. Felkéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást. 

Gyimesi  Mónika műszaki  ügyintéző  elmondja,  hogy  a  2022.  április  13-i  ülésén  döntött  a
képviselő-testület a benyújtott árajánlatok kapcsán. Ezt követően derült ki, hogy egy ajánlatot nem
a felhívásban megjelölt címre küldtek meg. Szükségesnek találtuk egy javított bontási és értékelő
jegyzőkönyv  készítését,  illetve  ez  alapján  az  ismételt  döntéshozatalt.  Megjegyzi,  hogy  ehhez  a
33/2022. (IV.13.) határozat visszavonása is szükséges. 
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Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  kérdezi,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e.  Megállapítja,  hogy
nincs.  Kéri,  hogy  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatokat  támogatja,  kézfelemeléssel
jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2022. (IV.29.) HATÁROZATA

TOP+ 2.1.1-21 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére – 
33/2022. (IV. 13.) képviselő-testületi határozat visszavonása

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
1. az  „Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  a  TOP+  2.1.1-21  –  Önkormányzati

épületek  energetikai  korszerűsítése  pályázati  felhívásra  a pályázat  elkészítésére,  és  a
tervezési  ajánlatokra  benyújtott  ajánlatokat  megtárgyalta,  és  dönt  abban,  hogy
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  33/2022.  (IV.  13.)
képviselő-testületi határozatát visszavonja.

2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2022. (IV.29.) HATÁROZATA

TOP+ 2.1.1-21 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére – ajánlatok
elbírálása II.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
1. az  „Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  a  „TOP+  2.1.1-21  –

Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése”  pályázati  felhívásra
benyújtani  kívánt  pályázat  elkészítéséhez  kapcsolódóan  –  projekt-előkészítő
tanulmány elkészítése - a beérkezett ajánlatok megismerte, és dönt abban, hogy
elfogadja,  és  jóváhagyja  a  Next  Broker  Kft-vel  (4225  Debrecen,
Nagyszentgyörgy u. 83/2.) a megbízási szerződés megkötését nettó 984.000,- Ft
+  ÁFA,  azaz  bruttó  1.249.680,-  Ft  összegben.  A  kapcsolódó  eljáráshoz  a
megbízási  szerződésben  foglalt  díj  finanszírozása  a  2022.  évi  költségvetés
terhére történik.

2. az  „Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  a  „TOP+  2.1.1-21  –
Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése”  pályázati  felhívásra
benyújtani  kívánt  pályázat  elkészítéséhez  kapcsolódóan –  tervezési  feladatok
ellátása – a beérkezett ajánlatokat megismerte, és dönt abban, hogy elfogadja,
és jóváhagyja a DECONIM Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u.
41.) a megbízási szerződés megkötését nettó 1.967.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó
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2.498.090,-  Ft  összegben.  A kapcsolódó eljáráshoz  a  megbízási  szerződésben
foglalt díj finanszírozása a 2022. évi költségvetés terhére történik.

3. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert a megbízási szerződések, a szükséges
nyilatkozatok aláírására és a további teendők megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

2. Napirendi pont
Ábrahámhegy Községi Strand fejlesztése V. ütem – eszközbeszerzés – közbeszerzési
eljárás megindítása (szóbeli)
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt polgármester elmondja,  hogy a képviselő-testület  32/2022.  (IV.13.)  számú
határozatában döntött a Strandfejlesztés STR-2021 – ajánlatok elbírálásáról. A pályázatíró jelezte,
hogy szükséges a közbeszerzési eljárás megindításáról is a testület döntése, melyhez a határozati
javaslat az ülés előtt kiosztásra került. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e.
Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2022. (IV.29.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Községi Strand fejlesztése V. ütem – eszközbeszerzés – közbeszerzési
eljárás megindítása

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
1. az  „Ábrahámhegy  Strand  fejlesztés  eszközbeszerzés”  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  6  650  674,-  Ft,  a    2.  közbeszerzési  rész –  mentőkatamarán  és
defibrillátor beszerzése – tekintetében: nettó 1 726 700,- 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. 112.§ (1) bekezdése b) pontja alapján kerül lefolytatásra.
5. Ajánlatkérő kinyilvánítja,  hogy a becsült érték meghatározásakor a Kbt. 19. §-ban foglaltakat

figyelembe vette. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

BB tagok

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy a múltkor beszéltek a belterületi útfelújításokról.
Kéri a javaslatokat, hogy mely utak kerüljenek felújításra a program keretében.
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Gáspár József képviselő elmondja, hogy másutt is rossz állapotban vannak az utak, úgy kellene
megoldani, hogy a szükséges kátyuzások megtörténjenek.

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja,  hogy egyelőre a pályázat benyújtásánál  tartunk,
amire tervezői ajánlatot kértünk be.

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy a Patak utca a KPM-hez tartozik és felújításra
kerül.  Ki van mérve, folyik az előkészítés. A Telekom oszlopait ki kellene venni,  csak az EON
oszlopokon megy a hálózat. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e Megállapítja, hogy nincs. Ezt
követően az ülést 9.15 órakor bezárja.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Dr. Bodnár Attila
jegyző


	k.m.f.

