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Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

Szám:  9/2018. 

Határozatok száma: 116/2018. (06.18.) - 118/2018. (06.18.) 

Rendeletek száma: - 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. június 18-án megtartott nyílt, rendkívüli üléséről 

Tárgyalt napirendi pontok:  

1. Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat 

kivitelezőjéről, és a beszerzési eljárás eredményéről 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

2. Döntés a LVF/3845/2018-NFM kódjelű, kompok, révek támogatására kiírt pályázaton történő 

indulásról 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 18-án, 17:00 órakor a 

Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt, rendkívüli üléséről.  

Jelen vannak:  

Képviselők: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Csörgő Mihály alpolgármester 

 Kubanek István  

 Nagyházu Miklós  

 Dr. Pálvölgyi Tamás  

 Schottner Jánosné  

 Vaczó Zoltán  

Távol maradt képviselő:  Gaál Sándorné 

 Karácsony Ádám 

Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

Meghívott: - 
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Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen 

van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet javasolta annak elfogadását és 

kérdezte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek 

István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2018. (06.18.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet elfogadta.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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1. npr. Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 
pályázat kivitelezőjéről, és a beszerzési eljárás eredményéről 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A Tahitótfalu Villám utca partfal helyreállítás 

tekintetében az önkormányzat a támogatási igényét a vis maior tartalék felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben foglalt határidőn belül bejelentette. A támogatási 

igénybejelentés a szakértői vélemény alapján – önerő nélkül - 35.356.419 Ft értékben történt a 

minisztérium felé. A 2018. március 13-i Miniszteri döntés alapján, azonban a megítélt támogatási 

összeg mindössze 27.000.000 Ft, azaz a becsült beruházási érték tekintetében 8.356.419 Ft elvonással 

kellett számolni. A pályázat belső számadatai így a következő szerint alakult bruttó összegekben: 

Támogatási összeg: 27.000.000,- Ft 

Önerő: 2.700.000,- Ft 

Teljes Pályázati összeg: 29.700.000,- Ft 

Szakértői szakvélemény díja: 467.374,- Ft 

Építésre fordítható összeg: 27.861.026,- Ft (nettó: 21.937.816,-Ft) 

Műszaki ellenőrzés: 762.000,- Ft 

Tervezés:609.600,- Ft 

A kivitelezési feladatok ellátására az önkormányzat ajánlattételi felhívást tett közzé „Vállalkozási 

szerződés keretében 2021 Tahitótfalu, Villám utca 72 hrsz. alatti ingatlanon partfal és rézsűvédelem 

helyreállítása” elnevezésű, beszerzési eljárásban. 

A pályázat Támogatási Okirata alapján, az építési beruházásra fordítható összeg: bruttó 27.861.026,- 

Ft.  

A kivitelező által benyújtott végleges ajánlatban a vállalási ár bruttó 29.840.997,- Ft. 

A pályázati összeg határidőben történő felhasználása, érdekében a 1.556.032 Ft-ot a költségvetési 

tartalék keret terhére szükséges biztosítani. 

A fel nem használt támogatási összeget az állami költségvetésbe az elszámolási időszak végéig (2018. 

augusztus 28.) az önkormányzat pénzügyi osztálya a támogatónak köteles visszautalni. 

A benyújtott ajánlat értékelését követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata a következők szerint 

alakul: 

− a Bíráló Bizottság a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 

ajánlatát érvényesnek nyilvánítja 

− A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltak szerint az Ajánlatkérő a szükséges nettó 

1.559.032,- Ft összegű pótfedezetet biztosítsa, és a fentebb nevezett beszerzési eljárást így 

eredményesnek nyilvánítja, 

− A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal szerint a tárgyi beszerzési eljárásban 

nyertes ajánlattevőként hirdeti ki a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság 

ajánlattevőt, és a szerződést ezen ajánlattevővel javasolja megkötni. 

Összegezve, mintegy bruttó 900.000,- Ft-tal több az árajánlat, mint amit az önkormányzat által 

tervezett önrész. A műszaki tartalom a csökkentett támogatásnak megfelelően lett kialakítva. 

Amennyiben az előterjesztésben foglaltakat támogatja a Képviselő-testület, akkor a szerződés 

megkötését követően, ebben a hónapban megkezdődhetnek a támfal építési munkálatai, illetve azt 

megelőzően a Leányfalu és Tahitótfalut közötti út megépítése.  

Ferenczy Barbara: A pályázat elszámolási határideje 2018. augusztus 28., a többletköltség bruttó 

900.000,- Ft, amit amennyiben az önkormányzat vállal, akkor a beruházás megvalósítható. Sajnos nincs 

idő újabb eljárás lefolytatására. Nagy mértékű volt a támogatásmegvonás.  
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Dr. Pálvölgyi Tamás: A szerződésben a határidők rendben vannak? 

Ferenczy Barbara: Igen, az árajánlatot ennek megfelelően adták be.  

Dr. Sajtos Sándor: Könnyebbség a kivitelező részére az, hogy a teljes útszakaszt le lehet majd zárni, az 

említett út kialakítása miatt. Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 

kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek 

István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2018. (06.18.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4 

a „Vállalkozási szerződés keretében 2021 Tahitótfalu, Villám utca 72 hrsz. alatti 

ingatlanon partfal és rézsűvédelem helyreállítása” elnevezésű, a beszerzési 

eljárásban felállított Bíráló Bizottság javaslata alapján az alábbi döntés hozza: 

A kivitelezésre adott ajánlatokból a Terra Épker Hungária Kft hirdeti ki nyertes 

ajánlattevőnek. Az ajánlattevő végleges ajánlata a következő: 

neve: Terra Épker Hungária Kft 

székhelye: 8360 Keszthely, Martinovics u. 3. 

Ajánlat: 

Értékelési szempont Ajánlat 

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 23.496.848,- Ft + ÁFA 

− a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 
ajánlatát Ajánlatkérő érvényesnek nyilvánítja és a nettó 1.559.032,- Ft összegű 
pótfedezetet a költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

− A fentiek alapján felkéri a polgármestert, hogy kösse meg vele a szerződést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, a 

határozat végrehajtására. 

Határidő: 2018. június 18. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

2. npr. Döntés a LVF/3845/2018-NFM kódjelű, kompok, révek támogatására kiírt pályázaton 
történő indulásról 

Dr. Sajtos Sándor: Az előterjesztés és a határozati javaslat megküldésre került a képviselők részére. Az 

abban leírtak alapján az önrész biztosításához szükséges összeget a Bodor és Fiai Kft. bocsátja az 

önkormányzat számára, úgy ahogyan az eddig is történt.  

Dr. Pálvölgyi Tamás: Egyébként a vállalkozás fizetőképes?  

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Nem tudnak róla, hogy nem. Egyenlőre még a pályázat beadásáról van szó, 

annak elbírálása még nem történt meg. Őszig pedig bármi történhet.  
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Dr. Sajtos Sándor: Annak az ingatlannak a fedezete, amit tavaly az önkormányzat megterhelt, még 

fedezi ezt a pályázati ciklust.  

Csörgő Mihály: Alapvetően a fenntartási kötelezettség jelenthet a későbbiekben problémát.  

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Úgy tudja, hogy a tavalyi pályázati elszámolás rendben megtörtént.  

Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 

képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek 

István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2018. (06.18.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és 

támogatja a Bodor és Fiai 2003. Kft. azon felkérését, hogy  a közforgalmú, 

közútpótló folyami révek, kompok és azokhoz szükséges parti létesítmények, 

kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatására a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton - (a pályázat kódja: 

LVF/3845/2018-NFM – az Önkormányzattal együttműködve részt vegyen( kiírás 

megtalálható : http://kompok-revek.hu/wp-

content/uploads/2018/04/Komp_p%C3%A1ly%C3%A1zati_ki%C3%ADr%C3%A1s_

2018_al%C3%A1%C3%ADrt.pdf ) 

A tervezett beruházás összege: 29.385.015,-- Ft. 

Az igényelt fejlesztési támogatás összege: 20.569.511,-- Ft 

Az Önkormányzat a pályázathoz 8.815.504,-- Ft önerőt (saját forrást) biztosít az 

előterjesztésben szereplő táblázat szerint, melynek fedezetét a komp üzemeltetője, 

a Bodor és Fiai 2003. Kft. bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-

testület munkáját és az ülést 17:15 órakor bezárta.  

K.m.f. 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 

polgármester jegyző 

 

http://kompok-revek.hu/wp-content/uploads/2018/04/Komp_p%C3%A1ly%C3%A1zati_ki%C3%ADr%C3%A1s_2018_al%C3%A1%C3%ADrt.pdf
http://kompok-revek.hu/wp-content/uploads/2018/04/Komp_p%C3%A1ly%C3%A1zati_ki%C3%ADr%C3%A1s_2018_al%C3%A1%C3%ADrt.pdf
http://kompok-revek.hu/wp-content/uploads/2018/04/Komp_p%C3%A1ly%C3%A1zati_ki%C3%ADr%C3%A1s_2018_al%C3%A1%C3%ADrt.pdf

