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ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

szám:14/2018 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testület  

2018. október 3-ai 7:30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:    Alsóörs Község Önkormányzati Hivatal tanácsterme 

 

Jelen vannak:     Hebling Zsolt polgármester 

Ferenczy Gábor alpolgármester 

Gaál Dezső,  

dr. Bardóczi Miklós 

dr. Bókáné Katona Tímea,  

Tóth Zoltán képviselők.  

 

Tanácskozási joggal meghívott:  Báró Béla jegyző 

     Pandur Ferenc intézményvezető 

      

Napirend: 

 
Nyílt ülés:  

 
1. Közbeszerzési ügyek 

 Varázserdő-varázserő projekt - döntés a nyertes ajánlattevőről 

 Illemhelyek beszerzése pályázat- döntés a nyertes ajánlattevőről (Felsőörs), 
új eljárás indítása (Alsóörs) 
 

2. Iskolakezdési támogatások, csatlakozás a BURSA Hungarica pályázathoz 
 

3. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése  
 
Zárt ülés: 

 
1. A régi polgármesteri hivatallal kapcsolatos döntések 

 
2. BHB Invest Kft. kérelme 

 
Hebling Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai 

közül 6 fő megjelent, Szalai Emese képviselő távollétét jelezte, az ülés határozatképes. 

Kéri, hogy zárt ülés 2. napirendi pontját, mely tévesen került a zárt napirendek közé, nyílt ülésen 

tárgyalja a képviselő-testület. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

124/2018 (X.3.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 

 
1. Közbeszerzési ügyek 

 Varázserdő-varázserő projekt - döntés a nyertes ajánlattevőről 

 Illemhelyek beszerzése pályázat- döntés a nyertes ajánlattevőről (Felsőörs), 
új eljárás indítása (Alsóörs) 
 

2.Iskolakezdési támogatások, csatlakozás a BURSA Hungarica pályázathoz 
3. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése  
4. BHB Invest Kft. kérelme 
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Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

125/2018 (X.3.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 

 
Zárt ülés: 

 
1.A régi polgármesteri hivatallal kapcsolatos döntések 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
 

1.Közbeszerzési ügyek 

 Varázserdő-varázserő projekt - döntés a nyertes ajánlattevőről 
 

 
Hebling Zsolt polgármester köszönti a megjelent Földesiné Töpper Ilona közbeszerzési tanácsadót, és 
átadja a szót. 
 
Földesiné Töpper Ilona: „VARÁZSERDŐ-VARÁZSERŐ TURISZTIKAI LÁTOGATÓKÖZPONT 

FEJLESZTÉS AZ ALSÓÖRSI KŐBÁNYA TERÜLETÉN” tárgyú, „TOP-1.2.1-15VE1 nyílt 

közbeszerzési eljárással kapcsolatban, az ajánlatkérő Alsóörs Község Önkormányzata az EKR-en 

keresztül a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján, 2018. szeptember 7-én nyílt 

közbeszerzési eljárást kezdeményezett „turisztikai látogatóközpont fejlesztés Alsóörsön“ elnevezéssel 

a közbeszerzési dokumentumok részeként átadott műszaki leírások, tervrajzok, árazatlan 

költségvetések, és a szerződéstervezetben foglaltak alapján. 

A 2018. szeptember 24-én 10.00 órára kitűzött ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi ajánlattevő 
nyújtott be ajánlatot a következő vállalásokkal: 
 

 
Ajánlatok értékelési szempontjai 

Ajánlattevő: 
Stylus Zrt. 

1.) Nettó vállalkozási díj (Ft) 
 

154.739.533.- Ft 

2.) A Felhívás M/1. pontjában meghatározott felelős műszaki 
vezetőnek az előírt 12 hónapos szakmai tapasztalaton felüli többlet 
szakmai tapasztalata hónapokban megadva. (Minimum 0 hónap; az 
ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 24 hónap) 

55 hó 

 
Ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő Stylus Zrt. (1056 Budapest, Belgrád rakpart 2. III./4.) 
az előírt 2018. 10. 01. 14:00 órai hiánypótlási határidő lejártáig nem nyújtotta be hiánypótlását, így az 
ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel 
meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. Tekintettel arra, hogy az eljárás során egy érvénytelen ajánlat született, 
az eljárás a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot 
nyújtottak be. 
 
Az ajánlat érvénytelenségét alátámasztó indokok: 
 
Ajánlatkérő a hiánypótlási határidő lejártát 2018. október 2-án 14.00 órában határozta meg. 
 
A Stylus Zrt. a hiánypótlását 2018.10.01. 14:52-kor nyújtotta be, 52 perc késéssel az előírt 
határidőhöz képest. 
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Az elektronikus eseménynapló szerint ajánlattevő szeptember 27-én töltötte fel a hiánypótlási 
felszólítás 1., 3., 4. pontjában előírt dokumentumokat - a hiánypótlás részteljesítéseként. Az a tény, 
hogy ajánlattevő a hiánypótlás részeként dokumentumokat tölt fel saját EKR felületén, még nem jelenti 
azt, hogy ajánlatkérő hozzá is férhet azokhoz a dokumentumokhoz a hiánypótlási határidő lejártakor, 
tehát 2018. 10. 01. napján 14:00 órakor. Ajánlatkérő csak 14:52 perc után fért hozzá a hiánypótlási 
felszólítás 1., 2., 3., 4. pontjában előírt hiánypótlási dokumentumokhoz. 
 
Megjegyzendő, hogy a késve benyújtott szakember nyilatkozatában ajánlattevő beírta ugyan, hogy a 
szakember a bemutatott szakmai tapasztalatok során felelős műszaki vezetést végzett, de azt nem 
rögzítette, hogy milyen szakterületen. Ajánlatkérő elvárása a 266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet 1. 
melléklet „IV. Felelős műszaki vezetés” szerinti MV-É, vagy MV-É-R szakterületre vonatkozó 
jogosultság volt, melynek meglétéről azonban ajánlatkérő a hiánypótlást követően sem tudott minden 
kétséget kizáróan meggyőződni.  Ezt erősíti az a tény is, hogy a megjelölt szakember több egyéb 
szakágban rendelkezik műszaki vezetői jogosultsággal: MV-KÉ, MV-M, MV-VZ. 
 
A hiánypótlási felszólítás azzal a céllal lett kiküldve, hogy az ajánlat érvényes legyen. Mivel a Stylus 
Zrt. ajánlata érvényessé tételét célzó ajánlatkérői felhívásnak az előírt határidőben nem tett eleget, az 
ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, még akkor is, ha ajánlattevő és ajánlatkérő 
is e-mailen visszajelzést kapott az EKR-től: „EKR értesítés érvényes hiánypótlásról” címmel. Az EKR 
kézikönyve szerint „az EKR nem figyeli, hogy a hiánypótlások teljesítése a megadott határidőn belül 
történt-e, ezt az ajánlatkérő felelőssége megállapítani”.  
 
Érvénytelen ajánlatot a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve nem lehet értékelésnek 
alávetni, így értelemszerűen nyertessé nyilvánítani sem.  
 
Esetünkben a Stylus Zrt. hiába nyújtotta be hiánypótlását, azt eljárásjogilag hibásan tette meg, mivel a 
hiánypótlása elkésett, így az ajánlat „kijavítása” nem lesz hatályos, vagyis az alapajánlatot kell 
ajánlatkérőnek elbírálni figyelemmel a Kbt. 71. § (10) bekezdésében előírtakra: „ ....ha a hiánypótlást, 
felvilágosítást megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti 
ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során” 
 
 
Hebling Zsolt polgármester kiemeli annak fontosságát, hogy jövő év nyarán meg kell nyílnia, valamint 

a dátumok betartást. Véleménye szerint  a november elejei határidőt tartani kell, különben a projekt 

veszélybe kerül, tehát ugyanazokkal a feltételekkel új eljárást kell kiírni. 

Földesiné Töpper Ilona, mint közbeszerzési tanácsadó körültekintően járt el. A Bíráló Bizottság a 

jegyzőkönyvben feltüntette az október 2-ai határidőt. Az eljáró hatóság az időpontokat ellenőrizni 

fogja. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester kéri, hogy a képviselők név szerint szavazzanak. 

Hebling Zsolt polgármester: igen 

Ferenczy Gábor alpolgármester: igen 

képviselők:   

Gaál Dezső: igen 

dr. Bókáné Katona Tímea: igen 

dr. Bardóczi Miklós: igen 

Tóth Zoltán: igen 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

126/2018 (X.3.) számú önkormányzati határozat 

1./ Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai látogatóközpont fejlesztés Alsóörsön“ tárgyú, 
EKR000629722018 azonosító számú, a Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló 
Bizottsági javaslatot, miszerint a Stylus Zrt. (1056 Budapest, Belgrád Rakpart 2. III/4.) ajánlata a Kbt. 
73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az 
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ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.  
 
2./ Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai látogatóközpont fejlesztés Alsóörsön“ tárgyú, 
EKR000629722018 azonosító számú, a Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló 
Bizottsági javaslatot, miszerint közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján 
eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 
 
3./ Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai látogatóközpont fejlesztés Alsóörsön“ tárgyú eredménytelen 
közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot arra vonatkozóan, hogy Alsóörs község 
Önkormányzata egy új közbeszerzési eljárás keretében, annak eredményeként válassza ki az építési 
beruházás kivitelezőjét.   
 
4./ A Képviselő-testület megbízza a polgármesteren keresztül Földesiné Töpper Ilona felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy: 
 
4.1./ az eljárás eredményéről szóló Összegezést készítse el és az Összegezést az EKR-en keresztül 
az ajánlattevőnek küldje meg, 
 
4.2./ az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről 
gondoskodjon, 
 
4.3./ az eljárás eredményéről szóló Összegezés Alsóörs község Önkormányzata, honlapján, az EKR-
ben valamint a Közbeszerzési Hatóság adatbázisában történő közzétételéről az előírt határidőben 
intézkedjen és az eredménytelen eljárás lezárását követően új eljárás indítását kezdeményezze. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester, Földesiné Töpper Ilona  
 
Határidő: az eljárás eredményéről szóló Összegezés kiküldésére a döntéshozó testületi ülést 

követően haladéktalanul, jelen eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési 
Értesítőben történő megjelentetésére a Kbt-ben előírt határidőn belül.  

 
 

1.Közbeszerzési ügyek 

 Illemhelyek beszerzése pályázat- döntés a nyertes ajánlattevőről 
(Felsőörs), új eljárás indítása (Alsóörs) 
 

 
Földesiné Töpper Ilona: Alsóörs Község Önkormányzata, (8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.) és 
Felsőörs Község Önkormányzata (8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.) vezető ajánlatkérő: Alsóörs 
Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérők, a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. §-a 
alapján, Összefoglaló Tájékoztató közzétételével indított nyílt közbeszerzési eljárást folytat „Köztéri 
illemhelyek szállítása” tárgykörben. 
 
Ajánlatkérők az EKR-en keresztül a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 113. § szerint, 
2018. augusztus 28-án Összefoglaló Tájékoztatást tett közzé „Köztéri illemhelyek szállítása“ 
tárgykörben. Ajánlatkérők az alábbi két részajánlattételi lehetőséget biztosították az eljárás iránt 
érdeklődő gazdasági szereplők részére: 
 
„Automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri iker illemhely szállítása 
Alsóörs Község Önkormányzata részére” 

 (I.sz. részajánlati kör) 
 

„Automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri illemhely szállítása 
Felsőörs Község Önkormányzata részére” 

(II. sz. részajánlati kör) 
 
Ajánlatkérők – előzetes piackutatás eredményeként – részajánlati körönként meghatározták a 
részenkénti becsült összeget, mely az alsóörsi illemhely beszerzése tekintetében nettó 
17.188.266.- Ft, a felsőörsi illemhely vonatkozásában nettó 17.007.874.- Ft. 
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Ajánlatkérők a Kbt. 113. §-ában előírtak szerint, saját kezdeményezésre az alábbi gazdasági 
társaságok ajánlattételre való felkéréséről döntöttek:  
 

„I. Részajánlati kör: 1 db automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri 
iker illemhely szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére” 

 Caxtool Ipari Kft. 6721 Szeged, Vadász utca 2. b. ép.  

 Stadler VOSZK Kft. 7696 Hidas, Erkel Ferenc utca 2.  

 BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 7150 Bonyhád Perczel M. u. 133.  
 
„II. Részajánlati kör: 1 db automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri 

illemhely szállítása Felsőörs Község Önkormányzata részére” 

 B & K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2200 Monor, Mátyás király u. 11. 

 Szilvási Építő Kft. 3400 Mezőkövesd, Eper u. 51.  

 Horváth Építőmester Zrt. 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.  

 Vianova 87 Közmű- és Útépítő Zrt. 1215 Budapest, Vasas u. 65-67. 
 
Az Összefoglaló Tájékoztatóban Ajánlatkérők rögzítették az eljárás iránti érdeklődés jelzésének 
határidejét, mely 2018. szeptember 5-én 10.00 órakor lejárt. 
 
Ajánlatkérők 2018. szeptember 5-én indították meg az eljárást a gazdasági szereplők ajánlattételre 
való felkérésével. 
 
A 2018. szeptember 17-én 10.00 órára kitűzött ajánlattételi határidő lejártáig az „1 db automatikus 
működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri iker illemhely szállítása Alsóörs Község 
Önkormányzata részére” elnevezésű részre nem érkezett ajánlat, az „1 db automatikus működtetésű, 
mozgáskorlátozottak által is használható köztéri illemhely szállítása Felsőörs Község Önkormányzata 
részére” tárgyú részre az alábbi ajánlattevő nyújtott be ajánlatot a következő vállalással:  
 

 
Ajánlat értékelési szempontja 

Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár 

Ajánlattevő: 
B&K Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

1 db köztéri illemhely szállítása (nettó Ft) 
 

16.990.000.- Ft 
 

 
A Kbt. 69. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlat elbírálása során az Ajánlatkérőknek 
meg kell vizsgálniuk, hogy az ajánlat megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
Ajánlatkérők a nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok adatai alapján megállapították, hogy a B&K 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
 
Ajánlatkérők az „Automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri illemhely 
szállítása Felsőörs Község Önkormányzata részére” (II. sz. részajánlati kör) tárgyú ajánlat teljességét 
és megfelelőségét megvizsgálták és a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel 
2018. szeptember 21-én lehetőséget biztosítottak az ajánlattal kapcsolatos hiányosságok pótlására. 
 
Ajánlattevő a 2018. szeptember 25-én 10.00 órai hiánypótlási felszólításban előírt határidő lejárta előtt 
benyújtotta hiánypótlását az EKR-be. 
 
A hiánypótlási felszólítás teljesítését követően Ajánlatkérők a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 
felhívást küldték ki a B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére. 
 
A 2018. szeptember 27-én 14.00 órai határidő lejárta előtt a B&K Kft. eleget tett a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerinti felszólításnak. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. az eljárást megindító 
felhívásban előírt pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel, 
a B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére.  
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A B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által megajánlott nettó 16.990.000.- Ft ajánlati ár alatta marad 
az Ajánlatkérők által meghatározott becsült értéknek, valamint a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
mértékének, így pénzügyi szempontból sincs akadálya a szerződés megkötésének. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester kéri, hogy a képviselők név szerint szavazzanak. 

Hebling Zsolt polgármester: igen 

Ferenczy Gábor alpolgármester: igen 

képviselők:   

Gaál Dezső: igen 

dr. Bókáné Katona Tímea: igen 

dr. Bardóczi Miklós: igen 

Tóth Zoltán: igen 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 
127/2018 (X.3.) számú önkormányzati határozat 

1./ Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Köztéri illemhelyek szállítása” elnevezésű, „Automatikus működtetésű, 
mozgáskorlátozottak által is használható köztéri illemhely szállítása Felsőörs Község Önkormányzata 
részére” tárgyú, a Kbt. 113. §-a szerint kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárás II. sz. részajánlati 
körére vonatkozó Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a közbeszerzési eljárás II. számú részajánlati 
köre tekintetében a nyílt közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
2./ Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Köztéri illemhelyek szállítása” elnevezésű, „Automatikus működtetésű, 
mozgáskorlátozottak által is használható köztéri iker illemhely szállítása Alsóörs Község 
Önkormányzata részére” tárgyú, a Kbt. 113. §-a szerint kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárás I. 
sz. részajánlati köre vonatkozásában tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a közbeszerzési eljárás 
I. sz. részajánlati köre eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással, mivel nem 
nyújtottak be ajánlatot. 
 
3./ Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Köztéri illemhelyek szállítása” elnevezésű, „Automatikus működtetésű, 
mozgáskorlátozottak által is használható köztéri illemhely szállítása Felsőörs Község Önkormányzata 
részére” tárgyú, a Kbt. 113. §-a szerint kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárás II. sz. részajánlati 
köre vonatkozásában tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a B & K Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. (2200 Monor, Mátyás király u. 11.) ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. 
 
4./ Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Köztéri illemhelyek szállítása” elnevezésű, „Automatikus működtetésű, 
mozgáskorlátozottak által is használható köztéri illemhely szállítása Felsőörs Község Önkormányzata 
részére” tárgyú, a Kbt. 113. §-a szerint kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárás II. sz. részajánlati 
köre vonatkozásában tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a B & K Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. (2200 Monor, Mátyás király u. 11.) ajánlattevő legyen az eljárás nyerteseként megnevezve, mint a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatású, nettó 16.990.000.- Ft összegű, érvényes ajánlatot benyújtó 
ajánlattevő. 
 
5./ Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja az „Automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható 
köztéri iker illemhely szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére” tárgyú eredménytelen rész 
újbóli kiírására vonatkozó Bíráló Bizottsági javaslatot. 
 
6./ A Képviselő-testület az 1./-4./ pontokban meghozott döntés alapján felhatalmazza Felsőörs Község 
polgármesterét, hogy az „Automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri 
illemhely szállítása Felsőörs Község Önkormányzata részére” tárgyú, a Kbt. 113. §-a alapján 
kezdeményezett közbeszerzési eljárás lezárásaként az II sz. rész tekintetében az eljárást megindító 
felhívás, a dokumentáció, valamint ajánlattevő ajánlata alapján a szerződést kösse meg. 
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6.1./ A Képviselő-testület megbízza a polgármesteren keresztül a Földesiné Töpper Ilona felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy: 
 
6.2./ az eljárás eredményéről szóló Összegezést készítse el és az Összegezést az EKR-en keresztül 
az ajánlattevőnek küldje meg, 
 
6.3./ az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről 
gondoskodjon, 
 
6.4./ az Összegezés, a szerződés és a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató Alsóörs Község 
Önkormányzata, valamint Felsőörs Község Önkormányzata honlapján, az EKR-ben valamint a 
Közbeszerzési Hatóság adatbázisában történő közzétételéről az előírt határidőben intézkedjen, és az 
eredménytelenül zárult rész tekintetében új eljárás indítását kezdeményezze. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester, Szabó Balázs polgármester, Földesiné Töpper Ilona  
 
Határidő: az eljárás eredményéről szóló Összegezés kiküldésére a döntéshozó testületi ülést 
követően haladéktalanul, jelen eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben 
történő megjelentetésére a Kbt-ben előírt határidőn belül.  
 
 

2. Iskolakezdési támogatások, csatlakozás a BURSA Hungarica 
pályázathoz 

 
 
Báró Béla jegyző:   
A települési önkormányzat a támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg, melyet a megyei 
önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészíthet. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig az így 
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a 
minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. 
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2018. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.  
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendje szerint a települési önkormányzatok 
csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az elektronikus pályázati rendszerhez történő 
csatlakozást is magába foglalja. Az elmúlt évhez hasonlóan az elektronikus pályázati rendszer 
használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. Az elektronikus 
rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak 
csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az elektronikus pályázati rendszerben általuk nem 
rögzített pályázatot nem bírálhatnak el. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes, csatlakozni kizárólag az Általános 
Szerződési Feltételek mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus 
adatbázis használatáról” elnevezésű irattal lehet, és azt meg kell küldeni az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére. 
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2018. október 03. 
A nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza. 
A nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a 
benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. 
 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől 
függetlenül történhet. 
 
a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a  
Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2018. október 03-ig kiírják a 
pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. A két pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben 
meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. 
 
A pályázatok elektronikus kitöltésének és benyújtásának határideje 2018. november 06. 
 
Az ösztöndíj időtartama: 

- „A” típusú pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 
2018/2019.tanév második féléve és a 2019/2020.tanév első féléve) 
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- „B” típusú pályázat esetén:3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 
2019/2020. tanévtől kezdődően). 

 
A Képviselő-testület bírálati döntését 2018. december 06.-ig kell az elektronikus adatbázisban 
rögzíteni, illetve december 10-ig a döntésről a pályázókat értesíteni. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előző években részt vettünk a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerben. Jelenleg 6 fő részesül „A” típusú ösztöndíjban, 1 fő részesül  „B” típusú 
ösztöndíjban. 
A 2017/2018-os tanév második félévére összesen 120.000.- Ft támogatás került kifizetésre. 
Az elmúlt években a pályázók részére szociális helyzetüktől függően 2000 Ft. - 5000 Ft. támogatást 
állapított meg a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

128/2018 (X.3.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztérium által 2019. 
évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz való 
csatlakozást határozza el, a pályázati feltételek szerint a pályázatot kiírja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és felkéri a jegyzőt a pályázat 
kiírásával és a pályázatok elbírálásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Hebling Zsolt  

polgármester 
 
   Báró Béla 

 jegyző 
 

Határidő: azonnal 
 

Iskolakezdési támogatások 
 

Báró Béla jegyző: Alsóörs Község Önkormányzata tanévkezdési támogatásban részesíti minden 

évben a községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező közép- és felsőfokon tanuló 
diákokat/hallgatókat. 
A támogatásra azon középiskolás tanulók jogosultak, akik általános iskolai tanulmányaikat (mind a 8 

osztályt) a településen végezték, vagy azóta költöztek a településre, felsőfokú tanulmányoknál nincs 

ilyen feltétel. Javaslom az Alsóörsön tanult hallgatók plusz támogatását. 

Hebling Zsolt polgármester megjegyzi, hogy az általános iskolás tanulók részére is nyújthatna az 

Önkormányzat támogatást, mivel ez felmerült a szülők részéről. Ezáltal lehetne ösztönözni a szülőket, 

hogy ide írassák be a gyermeküket. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

129/2018 (X.3.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a középfokú képzésben résztvevő azon alsóörsi 

állandó lakos, nappali tagozatos tanulók részére 15.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújt - akik az 

általános iskolai tanulmányaikat Alsóörsi Endrődi Sándor általános iskolában kezdték és itt is végezték 

el vagy lakóhely változtatás miatt általános iskolai tanulmányaik befejezése után a községbe költöztek 

- a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt betervezett összeg terhére. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Báró Béla  
            Jegyző 
Határidő: 2018. november 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

130/2018 (X.3.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőfokú intézményben tanulmányokat folytató, 
nappali tagozatos alsóörsi állandó lakos hallgatók részére 15.000 Ft/főiskola kezdési támogatást nyújt 
a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt betervezett összeg terhére.  
 
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Báró Béla 
             jegyző 
 
Határidő: 2018. november 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

131/2018 (X.3.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőfokú intézményben tanulmányokat folytató, 
nappali tagozatos alsóörsi állandó lakos hallgatók részére akik az általános iskolai tanulmányaikat 
(mind a 8 osztályt)alsóörsi Endrődi Sándor általános iskolában folytatták 25.000 Ft/ főiskola kezdési 
támogatást nyújt a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt betervezett összeg terhére.  
 
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Báró Béla 
              jegyző 
 
Határidő: 2018. november 
 
 

3. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése 
 
 
Báró Béla jegyző ismerteti az előzetesen, elektronikusan kiküldött előterjesztést, valamint jelzi, hogy a 
hajléktalanok száma megduplázódott.  
Rendkívüli települési támogatásban 35 fő(4/2015 (XI.25) önkormányzati rendelet alapján), 69 
alkalommal részesült összesen 843.000,- Ft összegben. 
Óvodáztatási támogatás 2017.évben nem volt. 
Iskolakezdési támogatás 2017. évben 645.000,-Ft és összesen 39 fő kapott.  
A Gyermekvédelmi Törvény meghatározza a gyermekek védelmének rendszerét. 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, szakellátások, hatósági intézkedések biztosítják. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 
A gyámhatóság jogosult a gyermekek számára a Gyermekvédelmi Törvényben meghatározott 
feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapítani. A 
törvény 18-20 § (5) bekezdése szerint. 2017. évben 12.000,- Ft támogatást nyújtottak 2 fő-részére.  
Gyermekétkeztetési kedvezményre bruttó 2.907.130,- Ft-ot fizettek ki. Az étkeztetést a Napraforgó 
Óvoda Konyhája biztosítja. 
Születési és életkezdési támogatást 12 gyermek kapott, 360.000,- Ft értékben. 
Demográfiai adatok: állandó lakosság 1.854 fő 
0-14 éves 220 fő, 15 év feletti 1.634 fő; 0-18 éves 275 fő, 19-24 éves 1009 fő 62 év feletti 570 fő.  
A családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat látta el, a beszámolót a képviselő-testület tagjai megkapták. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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132/2018 (X.3.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, azt elfogadja. 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a települési önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló átfogó értékelés 1 példányát küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.   
     
Felelős: Báró Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 

4. BHB Invest Kft. kérelme 
 
Hebling Zsolt polgármester ismerteti a BHB Invest Kft. kérelmét. 
A Kft. a 331 hrsz-ú, a Rózsa utcában elhelyezkedő, „üdülőépület”, volt bányászüdülő 6.728 m

2
 

térmértékű ingatlan tulajdonosától, az SSS Group Ingatlanfejlesztő Kft-től 2.468 m
2 

területrészt kíván 
megvásárolni. Elképzelésük szerint a területen 30-35 lakásos társasházat építenének, garázzsal, 
wellness részleggel és gépjármű beállókkal. A projekt korrekt kivitelezéséhez elengedhetetlennek 
tartják, hogy a megvásárolni kívánt területrész a telekmegosztást követően önálló helyrajzi számot 
kapjon, illetve, hogy mindkét kialakuló ingatlan a 71-es számú főútról gépjárművel megközelíthető 
legyen. Jelen levelükkel kérik a Képviselő-testület támogatását is a HÉSZ telekosztás és a telekre 
történő behajtást lehetővé tevő módosításával kapcsolatban. Természetesen a módosításhoz 
szükséges minden eljárás költségét vállalják.  
Hebling Zsolt polgármester: Tehát a meglévő épület mellé szeretnének még egy hasonló méretű 
épületet emelni. A HÉSZ megengedi, mivel nagy a terület. Tájékoztatja a testületet, hogy előzetes 
beszélgetés kapcsán már jelezte a vevőnek, hogy lakossági fórumokon elhangzottak szerint nem 
támogatják újabb lakóparkok kialakítását. A kérdés az, hogy elősegítse-e a testület a projektet a 
rendezési terv módosításával, vagy módosításra kerül, megtörténhet az ingatlan megosztása és akkor 
szigorított paramétereket szabunk.  
Ferenczy Gábor alpolgármester: Nem tartja jó ötletnek, hogy túlzsúfolt lenne. 
Hebling Zsolt polgármester: A rendezési tervnek megfelelnek a tervek. Ha a testület nem támogatja, 
akkor is megvalósulhat az épület.  
A testület a látványtervet megismerte. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza. 
 
A Képviselő-testület 6 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

133/2018 (X.3.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs, 331 hrsz-ú „üdülőépület” megjelölésű 
ingatlan tekintetében, megismerte a BHB Invest Kft. kérelmét, valamint a kialakítandó épületek 
látványterveit, melyet nem támogat. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
Hebling Zsolt polgármester megköszöni a részvételt és a Képviselő-testületi ülést 8:00 órakor bezárja. 

k.m.f. 

 

 


