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03-155/2014-7. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én (csütörtök) 

12,30 órától tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terem (Zalaszabar, Újtelep u.1.) 

. 

 

Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint:  

Dr. Kalmár István polgármester 

Varga Béla             alpolgármester 

Kovács Dezső  képviselő 

 

 

 

Tanácskozási joggal van jelen: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

Torma László aljegyző 

 

Tóth Zoltánné jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Dr. Kalmár István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Testület tagjai 

közül 3 fő jelen van így a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Dezső és Varga 

Béla képviselőket javasolta. A javaslattal a testület egyhangúlag, egyetértett.  

 

A polgármester javaslatot tett a meghívóval egyezően a napirendi pontokra melyet a Testület 

egyhangúlag,3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

 

Napirendek: 

 

1.  Vis maior pályázat (1501 hrsz-ú út partfala) műszaki ellenőri feladatokra ajánlati 

felhívás, valamint közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására ajánlati felhívás  

2. Közfoglalkoztatási pályázat 

3. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulással 2012. évi normatíva támogatások 

elszámolásának visszafizetésére megállapodás 

4. Gépjárműbeszerzésre ajánlati felhívás  kibocsájtása 

     5.    Közbeszerzési szabályzat megalkotása 

       6.   Ad-hoc közbeszerzési bizottság létrehozása 
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1.) Vis maior pályázat (1501 hrsz-ú út partfal) közbeszerzési eljárás teljes körű 

lebonyolítására illetve a műszaki ellenőri feladatokra ajánlati felhívás  

 

 

1.1. Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására ajánlati felhívás 
 

Dr. Kalmár István: Felkérte Torma László aljegyzőt, hogy a képviselő-testület tagjai által a 

meghívóval együtt kézhez kapott előterjesztéseket, mint a teljes körű lebonyolításra, mint a műszaki 

ellenőri feladatokra részletesen ismertesse. 

Torma László: Zalaszabar Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a vis maior támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II. 15.) Korm. rendelet alapján a Zalaszabar 

1501. hrsz-ú út melletti partfal helyreállítása érdekében. A települést többször ért csapadék és 

szélvihar hatására a Kápolna utcából nyíló horhos partfalai sorozatosan ráomlottak a közművesített 

1501. hrsz. közútra. A Belügyminisztérium az önkormányzat pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte 

és 34 290 000 Ft pályázati támogatásról döntött. Az önkormányzatnak önrészként 3 810 000 Ft 

összegét kell biztosítania. A partfal helyreállítás lebonyolításához közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatni. Az előterjesztés azt javasolja a képviselő-testület számára, hogy a közbeszerzési 

eljárás teljes körű lebonyolítására bízzon meg megfelelő közbeszerzési szakértőt. Ezért kérem 

a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező a közbeszerzési eljárás 

teljes körű lefolytatására szolgáló ajánlati felhívást szíveskedjék megtárgyalni és elfogadni. 

Az előterjesztés az alábbi három potenciális ajánlattevő részére javasolja az ajánlati felhívás 

megküldését: 

1./ VINOX Hungary Kereskedelmi Tervező és Szolgáltató Kft. 

7100 Szekszárd, Jókai utca 22. fszt. 2. 

Fax: 74/510-224 

Tel: 74/510-225 

e-mail: cs.adrienn@deakress.axelero.net 

 2./ Kapos Hidro Kft. 

7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48. 

Fax: 82/310-229 

Tel.: 82/317-010 

e-mail: info@kaposhidro.hu 

 3./ „PROCURA CONSULTING” Üzleti, Pályázati és Közbeszerzési Tanácsadó Kft.  

1015 Budapest, Hattyú u. 17/A. 

Tel: +36 13920024, +36 202754019 

Fax: 1/392-0023 

e-mail: procura@t-online.hu 

 
 

Dr. Kalmár István: Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt kérte a Képviselő-testületet, hogy az 

ajánlati felhívást szíveskedjék megtárgyalni és elfogadni, hogy az előzőekben említett három 

potenciális ajánlattevő részére kiküldésre kerülhessen. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

https://kaposhidro.dyndns.org/owa/redir.aspx?C=cd72af8754a84d5eaa8827aa75f38177&URL=mailto%3acs.adrienn%40deakress.axelero.net
mailto:info@kaposhidro.hu
mailto:procura@t-online.hu
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 20/2014. (V. 22.) sz. Kt. Határozat 

A Képviselő-testület  

1./  A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II. 

15.) Korm. rendelet alapján benyújtott pályázat keretében elnyert támogatás terhére a 

Zalaszabar 1501. hrsz-ú út melletti partfal helyreállítása tárgyában a közbeszerzési 

eljárás előkészítésére és teljes körű lebonyolítására szolgáló ajánlati felhívást az 

előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

 2./ felkéri a jegyzőt, hogy az 1. számú melléklet szerinti ajánlati felhívást az 

alábbi három ajánlattevő részére küldje meg: 

1./ VINOX Hungary Kereskedelmi Tervező és Szolgáltató Kft. 

7100 Szekszárd, Jókai utca 22. fszt. 2. 

Fax: 74/510-224 

Tel: 74/510-225 

e-mail: cs.adrienn@deakress.axelero.net 

  2./ Kapos Hidro Kft. 

7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48. 

Fax: 82/310-229 

Tel.: 82/317-010 

e-mail: info@kaposhidro.hu 

3./ „PROCURA CONSULTING” Üzleti, Pályázati és Közbeszerzési Tanácsadó Kft.  

1015 Budapest, Hattyú u. 17/A. 

Tel: +36 13920024, +36 202754019 

Fax: 1/392-0023 

e-mail: procura@t-online.hu 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kalmár István polgármester 

(Operatív felelős: Torma László aljegyző) 
 

 

1.2. Műszaki ellenőri feladatok ellátására ajánlati felhívás 
 

Torma László: A pályázat elszámolható költségei között szerepel a műszaki ellenőrzés díja. Az 

előterjesztés azt javasolja a képviselő-testület számára, hogy a partfal helyreállítási munkákra bízzon 

meg megfelelő műszaki ellenőrt. Ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 

mellékletét képező a műszaki ellenőri feladatok lebonyolítására szolgáló ajánlati felhívást 

szíveskedjék megtárgyalni és elfogadni. 

Az előterjesztés az alábbi három potenciális ajánlattevő részére javasolja az ajánlati felhívás 

megküldését: 

 
1 Apart-plan Tervező és Szolgáltató Kft     8749 Zalakaros, Berkenye köz 4.  

2  Gigler László    8764 Dióskál  Kossuth L.u.81.     ME-É-I. 20- 50561 

3 Francz Ottó        7255 Nagyberki, Petőfi út. 17      . ME-É-I.-MÉK 14-20080 

Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el kérte a képviselő-testületet, hogy a műszaki 

ellenőri feladatokra az ajánlati felhívást elfogadni szíveskedjen.  

 

 

https://kaposhidro.dyndns.org/owa/redir.aspx?C=cd72af8754a84d5eaa8827aa75f38177&URL=mailto%3acs.adrienn%40deakress.axelero.net
mailto:info@kaposhidro.hu
mailto:procura@t-online.hu
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

21/2014. (V. 22.) sz. Kt. Határozat 

A Képviselő-testület  

1./  A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II. 15.) Korm. 

rendelet alapján benyújtott pályázat keretében elnyert támogatás terhére a Zalaszabar 1501. 

hrsz-ú út melletti partfal helyreállítása tárgyában a műszaki ellenőri feladatok ellátására  

szolgáló ajánlati felhívást az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

2./ felkéri a jegyzőt, hogy az 1. számú melléklet szerinti ajánlati felhívást az alábbi három 

ajánlattevő részére küldje meg: 

1 Apart-plan Tervező és Szolgáltató Kft      8749 Zalakaros, Berkenye köz 4.  

2  Gigler László    8764 Dióskál  Kossuth L.u.81.     ME-É-I. 20- 50561 

3 Francz Ottó        7255 Nagyberki, Petőfi út. 17      . ME-É-I.-MÉK 14-20080 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kalmár István polgármester 

(Operatív felelős: Torma László aljegyző) 

 

 

2.) Közfoglalkoztatási pályázat 

 

Dr. Kalmár István: Felkérte Torma László aljegyzőt, hogy ismertesse a testület tagjaival a 

közfoglalkoztatást érintő pályázatot. 

 

Torma László: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a június hónaptól kezdődő közfoglalkoztatáshoz a 3 

fő mellé még plusz egy főt kapott az önkormányzat június 1 és szeptember 30-a közötti 

foglalkoztatásra. A közfoglalkoztatás jelenleg 70%-os támogatottságot élvez. Az önkormányzatnak 

kell a közfoglalkoztatottak béréhez és járulékához 30%.-kal hozzájárulni, ez négy hónapra 421.130.-Ft 

önrészt jelen az önkormányzatnak. A következő közfoglalkoztatási program várhatóan augusztusban 

indul, most van a munkaerő igényre az előzetes felmérés. 

 

Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el kérte a képviselő-testületet a határozati 

javaslat elfogadására. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

22/2014. (V. 22.) sz. Kt. Határozat 

A Képviselő-testület  

 1./ a közfoglalkoztatás keretein belül 4 fő közfoglalkoztatott alkalmazását vállalja 2014. június 

 1-től - 2014. szeptember 30-ig. A programban 30%-os önrészt biztosítani kell az 

 önkormányzatnak, mely összesen 421.130.-Ft. A programmal kapcsolatos bevételekkel és 

 kiadásokkal és a létszám-előirányzattal módosítani kell 2014. évi költségvetési rendeletet és a 

 tartalék terhére biztosítani az önrészt. 

2./ felhatalmazza a polgármestert a Munkaügyi Központtal a program megvalósítására 

kötendő szerződés aláírására. 

3./ felkéri a polgármestert, hogy a Munkaügyi Központ iránymutatásának fegyelembevételével 

 gondoskodjon a közfoglalkoztatásba bevont személyek részére a megfelelő munkák  
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kijelöléséről, melyek az önkormányzat településüzemeltetési és karbantartási munkáival 

kerüljenek összehangolásra. 

 

 Határidő: 2014. május 31. 

 Felelős: Dr. Kalmár István polgármester 

33áőáá 

3.) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulással 2012. évi normatíva támogatások 

elszámolásának visszafizetésére megállapodás 

 

Dr. Kalmár István: 2012. évben a képviselő-testület határidőt mulasztott, mivel nem hozta meg a 

döntését időben a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás támogatásáról, ezért a Társulásnak vissza 

kellett fizetni a normatívát, mely a mulasztott önkormányzatokra arányosan lett leosztva, ez 

Zalaszabar önkormányzatát 251.978.-Ft-tal terheli, melyet a tartalék terhére kellene biztosítani. 

 

Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem volt szavazásra tette fel az elhangzottakat. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

23/2014. (V. 22.) sz. Kt. Határozat 

A képviselő-testület 

1./ a Zalaszabar Község Önkormányzata és a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 

közötti a 2012 évi központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának 

felülvizsgálata során a Magyar Államkincstár által megállapított eltérések visszafizetéséről 

szóló megállapodást az előterjesztéssel megegyező tartalommal jóváhagyja.  

2./ a megállapodásban szereplő 251.978.-Ft azaz Kettőszázötvenegyezer-

kilencszázhetvennyolc forint visszafizetését az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

tartalékának terhére biztosítja. 

3./ felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására. 

 

Dr. KA  

Határidő: 2014. június 15. 

Felelős: Dr. Kalmár István polgármester 

 

 

4. Gépjárműbeszerzésre ajánlati felhívás kibocsájtása 

 

Torma László: A gépjárműbeszerzés közbeszerzési eljárásának lefolytatására megbízott  

ZALABER Vállalkozási Kft tájékoztatása szerint 3 potenciális ajánlattevő részére küldi ki a 

gépjárműbeszerzésre készített ajánlati felhívást, ezek Göcsej Autóház Kft Zalaegerszeg Bozsoki út 1., 

Ring Autó Kft Veszprém Észak keleti útgyűrű 18., Walter Autó Kft Sopron Pozsonyi út 57-63. 

 

Varga Béla: A Kaposvári  autóházhoz is kellene kiküldeni ajánlati felhívást. 

 

Torma László: Bárkit be lehet vonni, felveszem a kapcsolatot a ZALBER Kft-vel és a Kaposvári 

Autóházhoz is megküldésre kerülhet, az ajánlati felhívást ugyanis május 29-ig kell kiküldeni és június 

4-kell az ajánlatoknak visszaérkezni. 

 

Szabóné Dr. Csányi Mariann: Testületi ülést kell tartani jövő héten is a testületnek, a vis maiorra 

beérkezett ajánlatokat is el kell bírálni és ugyancsak a vis maior miatt módosítani kell a közbeszerzési 

tervet is. 

Varga Béla: Javasolja, tehát hogy kerüljön meghívásra a Kaposvári Karg Autó Kft 
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Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem volt szavazásra tette fel az elhangzottakat. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

T./ 

24/2014. (V. 22.) sz. Kt. Határozat 

A képviselő-testület  
1./  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság 

és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2. 

célterületére benyújtott pályázat alapján elnyert támogatás terhére 1 darab gépjármű 

beszerzése során a gépjárműbeszerzésre szolgáló ajánlati felhívást az előterjesztés 1. 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 2./ az 1. számú melléklet szerinti ajánlati felhívást az alábbi három potenciális 

ajánlattevő részére küldi meg: 

1. Göcsej Autóház Kft Zalaegerszeg Bozsoki út 1. 

 Csöndör Ildikó 

 ertekesites@gocsejauto.hu 
2. Ring Autó Kft Veszprém Észak keleti útgyűrű 18. 

 Vizl Ákos  

 avizl@ringautokft.hu 
3. Walter Autó Kft Sopron Pozsonyi út 57-63. 

 Németh Zoltán 

 znemeth@walterauto.hu 

4. Karg Autó Kft Kaposvár Árpád u. 37-39. 

  

 Határidő: 2014. május 31. 

Felelős: Dr. Kalmár István polgármester 

Operatív felelős: Torma László aljegyző 
 

 

5. Közbeszerzési szabályzat megalkotása 

Előadó: Dr. Kalmár István polgármester 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy szükséges közbeszerzési 

szabályzat megalkotása, mely alapján az előttünk álló közbeszerzéseket szabályosan le tudjuk 

bonyolítani. A szabályzat a Közbeszerzési törvény figyelembevételével a szabályozási területek 

alapján történt. 

 

Dr. Kalmár István: Ez mikortól lépne életbe? 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Az eljárásaink során már ezt kell alkalmazni. 

Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem volt szavazásra tette fel az elhangzottakat. 

 

 

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

T./ 
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25/2014. (V. 22.) sz. Kt. Határozat 

A képviselő-testület 

              Az előterjesztés melléklete szerinti közbeszerzési szabályzatot elfogadja. 

Dr. KA  

Határidő: 2014. június 15. 

Felelős: Dr. Kalmár István polgármester 

Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

 

 

 

6./ Ad-hoc közbeszerzési bizottság létrehozása 

Előadó: Dr. Kalmár István polgármester 

 

Dr. Kalmár István: A közbeszerzési bizottságnak legalább 3 tagúnak kell lenni és döntéshozó nem 

lehet tagja, ezért javaslom, hogy bizottsági tagnak az alábbi személyek kerüljenek megválasztásra: 

- Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

- Tóthné Őri Ibolya beruházási üi. 

- Torma László aljegyző (pénzügyi szakértő) 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

T./ 

 

26/2014. (V. 22.) sz. Kt. Határozat 

A képviselő-testület  

              a gépjárműbeszerzésre kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges közbeszerzési                  

             ad-hoc bizottsági tagnak megválasztja: 

- Szabóné dr. Csányi Mariann jegyzőt 

- Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintézőt és  

- Torma László aljegyzőt. (pénzügyi szakértő) 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Dr. Kalmár István polgármester 

 

 

 

További hozzászólás, felvetés nem hangzott el, ezért a polgármester a napirendi pont tárgyalását 

bezárta. 

Más napirend, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester az ülést 13,15 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

  
Dr. Kalmár István     Szabóné Dr. Csányi Mariann 

    polgármester             jegyző 

 

  

 

 

 

Varga Béla        Kovács Dezső 

             jkv. hitelesítő                    jkv. hitelesítő 


