Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 3-án (szerda) 16,30
órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza Ottawa Ignác terme
Jelen vannak: Kondor Géza
polgármester
Török Péter
alpolgármester
Eitner József
képviselő
Sümegi Gábor
képviselő
Slemmer József János képviselő
(5 fő)
Miklós Tamás és Szabó Sándor Pál képviselő bejelentette távolmaradását.
A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából Müller Márton főtanácsos.
Kondor Géza polgármester: köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen a megjelent képviselő
urakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő képviselő
és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendi javaslatát. Megkérdezi, hogy a napirenddel
egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő megtárgyalását.
Napirend
1.
A „Révfülöp, Káli úti járda és csapadékvíz elvezetés II. szakasz építése a 775.
szelvényig” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, vállalkozási
szerződés megkötése
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2.
A Kemping ingatlanon végzett értéknövelő beruházások 1 %-os értéken történő
megvásárlása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

1

1. A „Révfülöp, Káli úti járda és csapadékvíz elvezetés II. szakasz építése a 775. szelvényig”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, vállalkozási szerződés
megkötése (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

Kondor Géza polgármester: A Bíráló Bizottság a tegnapi elbírálta az ajánlatokat, teljesítési
vállalást, előteljesítést senki nem vállalt, pénzügyi teljesítésben a Folyondár Kft. nettó 54.977.570 Ftos áron a legjobb ajánlatot tette. Megállapították, hogy minden szabályosan történt. A határozati
javaslatot a képviselők megkapták. Javasolja, hogy a Folyondár Kft-vel kössék meg a szerződést,
aminek a tartalmával kár polemizálni, mert annak pedig a pályázati kiírással kell szinkronban lenni,
mert azt is egy testületi döntéssel hozták meg. Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a „Révfülöp, Káli úti járda
és csapadékvíz elvezetés II. szakasz építése a 775. szelvényig” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításával, a vállalkozási szerződés megkötésével, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
1/2016. (II.03.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöp Káli úti járda és
csapadékvíz elvezetés II. szakasz építése a 775. szelvényig” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
Az ajánlattételi felhívásra 3 érvényes ajánlat érkezett. (STRABAG Általános Építő Kft.,
Folyondár 2008 Kft., BAUMEISTER Kft.)
Az ajánlati felhívásban megadott értékelési szempont: A Kbt.76. § (2.) bekezdés c.) pontja
alapján a legjobb ár-értékarány, a nettó ajánlati ár és az előírt teljesítési határidőnek korábbi
teljesítés vállalása rész-szempontok alapján.
Az érvényes ajánlattevők közül a bírálati szempontok szerinti értékelés (pontozás) alapján a
legjobb ár-értékarányú ajánlatot a Folyondár 2008 Kft (8227 Felsőörs Fenyves u.4.) tette az
alábbiak szerint: 54.977.570 Ft + 14.843.943 Ft (áfa) bruttó 69.821.513 Ft Révfülöp Káli úti
járda és csapadékvíz elvezetés II. szakasz építésére. A Képviselő-testület a Folyondár 2008 Kft.ét nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja, és elhatározza, hogy az ajánlattételi felhívás, valamint a
benyújtott ajánlat alapján vele köt szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére
Felelős: polgármester
Határidő: a közbeszerzési eljárásban meghatározottak szerint.
2. A Kemping ingatlanon végzett értéknövelő beruházások 1 %-os értéken történő
megvásárlása (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Kondor Géza polgármester: A kempingnél, amikor még az előző bérlő volt, a bérleti szerződés azt
tartalmazta, hogy a bérlet lejártával a tulajdonosnak, az önkormányzatnak, illetve a Magyar Államnak
meg kell venniük 1%-os áron az ő általuk bevitt beruházásokat. Az egésznek az összértéke: 1.155.982
Ft. + áfa. Annak idején, amikor az új szerződést megkötötték, ez a dolog megállt, mert a
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tulajdonostárssal nem jutottak dűlőre. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság írt nekik egy
levelet, nem zárkóznak el attól, hogy az önkormányzat megvegye az értéknövelő beruházásokat.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a Kemping ingatlanon végzett
értéknövelő beruházások 1%-os értéken történő megvásárlásával, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
2/2016. (II.03.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kemping ingatlan” hasznosítására
2013. november 1. napjáig hatályban volt bérleti szerződés 7. pontja alapján dönt a bérlő által
megvalósított értéknövelő beruházások megvásárlásáról a beruházás értékének 1 %-áért az
alábbiak szerint:
1. Földgáz hálózat – vételára 56. 460 Ft
2. Mobilház telepítés közmű – vételára 29. 000 Ft
3. Röplabdapálya – vételára 3070 Ft
4. Társalgó – vételára 191. 610 Ft
5. Villamosenergia hálózat – vételára 107. 130 Ft
6. Vizesblokk V-1 – vételára 265. 443 Ft
7. Vizesblokk V-3 – vételára 503. 269 Ft
A vételár mindösszesen 1. 155. 982 Ft, melyet 27 % áfa terhel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére a
Vízpart-Tourist Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 4.).
Felelős. Kondor Géza, polgármester
Határidő: 2016. február 15.
Több tárgy nem volt, Kondor Géza polgármester az ülést 16,40 órakor bezárta.
kmft.
Kondor Géza
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Müller Márton
főtanácsos
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