
Jegyzőkönyv

Készült: Balatonszőlős község Önkormányzat Képviselő-testületének  2016. március 17-én,

17:00 órai kezdettel – Pécsely, Vászoly és Dörgicse községek Önkormányzatainak Képviselő-

testületeivel közösen - megtartott együttes üléséről Balatonszőlős Közösségi Házának

Tanácstermében.

Jelen vannak:

A./ Pécsely Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:

Burgyánné Czibik Éva        polgármester

Mészáros József                   alpolgármester

Liga Andrea

Németh Mónika       

Kósa Gábor k é p v i s e l ő k

B./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:

Mórocz László polgármester

Klepeisz Péter alpolgármester

Valler Ferenc képviselő

Bácsi Bernadett    képviselő  igazoltan távol

Henn Sándor                képviselő 2015.12.31-től lemondott mandátumáról.

C./ Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:

Mlinkó István polgármester

Kurucz Attila alpolgármester

Deák Attila képviselő

Király László képviselő

Bende István                  képviselő  igazoltan távol

D./ Vászoly Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:

Rózsahegyi Tibor            polgármester

Henn Istvánné alpolgármester

Endrődi Miklós képviselő



Németh József képviselő

Bende Tamás                                                 képviselő

E./ Tanácskozási joggal:

                    Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja.

(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)

(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)

Burgyánné  Czibik  Éva  polgármester  Pécsely:  Megállapította,  hogy  a  balatonszőlősi,  a

pécselyi,  a  dörgicsei  és  a  vászolyi  Képviselő-testület  is  határozatképes,  majd  a  kiadott

meghívó szerint tett javaslatot a napirend elfogadására.  (A meghívót jelen jegyzőkönyv 3.

számú melléklete tartalmazza.)

A napirendi javaslatot a balatonszőlősi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és

0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:

13/2016. (03. 17.) Határozat

Napirend:

1.) Pályázatíró kiválasztása.
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (  36/2016. (03. 17.) határozat)

A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (  21 /2016. (03.17.) határozat)

A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. ( 27 /2016. (03.17.) határozat)



Napirend tárgyalása

1. Pályázatíró kiválasztása.

Burgyánné  Czibik  Éva  polgármester  Pécsely:  Mint  ismeretes,  az Operatív  Program

keretében megjelent (TOP-1.4.1-15) „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” címmel került pályázat

kiírásra.  Az  Önkormányzataink  által  fenntartott  és  működtetett  pécselyi  óvoda (  Pécsely,

Iskola u. 181. ) felújítása már rég óta tervezett beruházásként szerepelt a fejlesztéseink között.

Most a pályázati kiírás keretében minimális saját forrás biztosításával indulhatnánk , melyről

több alkalommal már külön- külön is beszéltek a testületek illetve a polgármester társaival is

egyöntetű  volt  azon  álláspont  hogy  indulnának  pályázaton  amennyiben  kiírásra  kerül  e

tárgyban. Így megvalósulhatna az óvoda átalakítása,  bölcsőde kiépítésével egyidejüleg. Az

egyeztetések  eredményeképp  3  pályázatíró  céget  kerestek  meg  hogy  ajánlatot  kérjenek,

melyek ajánlatait a képviselő-testület tagjai írásban megkaptak. A megkeresett vállalkozások :

-  ICON Hungary Kft   (1046 Budapest,  Szent  László  Tér  6.)  képviseli:Pesti  Gábor

ügyvezető
- AAI  Tender  Tanácsadó  és  Szolgáltató  Kft.  (8200  Veszprém,  Ádám  Iván  u.7.)

képviseli: Sándor-Weisz Tímea ügyvezető
- GoodWill Energy Kft.(1162 Budapest, Timur utca 74.)

Az  árajánlatot  benyújtó  vállalkozások  közül  kettő  személyesen  is  megjelent  az  együttes

testületi ülésen, ha esetleg kérdés lenne irányukba. Javasolja egyenkénti meghallgatásukat.

Behívásra kerül  Pesti Gábor az ICON Hungary Kft  (1046 Budapest, Szent László Tér 6.)

ügyvezetője.

Pesti Gábor: Megköszöni a lehetőséget, és annyi kiegészítést tesz az ajánlathoz, hogy utolsó

pillanatban vannak az önkormányzatok a döntés tárgyában és ők is 2016.04.01 határidő után

nem tudjuk vállalni a tanulmány és pályázat elkészítését mivel a rendelkezésre álló időkeret

nagyon szoros. A pályázat elkészítésén túl az esetleges tervezői és egyéb feladatokat is el

tudják látni ,illetve felkészült háttár csapat áll mögöttük.

Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely:  Megköszöni a tájékoztatást, kérdezi, van e

esetleg kérdés észrevétel.

Mészáros  József  alpolgármester  Pécsely:  Jó  lenne  ha  mindent  le  tudna  bonyolítani  a

kiválasztott pályázatíró, és egy kézben lenne az egész.



Mórocz László polgármester Balatonszőlős: A felmerülő  költségeket az ingatlan tulajdoni

hányada alapján kell majd megállapítani az önkormányzatok részére.

Burgyánné  Czibik  Éva  polgármester  Pécsely:  Megköszöni  Pesti  Gábor  megjelenését

tájékoztatja ,hogy a testületek még a mai napon döntenek a pályázatíró személyéről.

Pesti Gábor távozik, majd behívásra kerül Sándor-Weisz Tímea az AAI Tender Tanácsadó és

Szolgáltató Kft ügyvezetője.

Sándor-Weisz Tímea :   Megköszöni a lehetőséget, és annyi kiegészítést tesz az ajánlathoz,

hogy  az  egy  keret  ,mivel  a  pontos  műszaki  tartalmat  nem  ismeri  ,így  az  ajánlat

összeállításánál csak a kapott vázrajz és szóbeli információkra hagyatkozva készítették el az

ajánlatot.  Ha van rá  lehetőség  akkor  itt  át  tudja  számolni  az  adatok alapján.  Teljes  körű

szolgáltatást  tudnak biztosítani,  azaz a  tervezőkre,  kivitelezőkre is  tudnak a későbbiekben

javaslatot adni.

Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Ha jól értelmezi akkor az ajánlat alapján nem

sikerdíjas  hanem  kizárólag  százalékos  díj  kerül  megállapításra  de  függetlenül  a  pályázat

sikerességétől.

Sándor-Weisz Tímea :   Igen viszont egyéb előkészítés és más költségeket nem számolnak

fel.

Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Megköszöni a részvételét a pályázatírónak és

tájékoztatja hogy mai napon döntenek ,melyről értesíteni fogják a pályázókat.

Sándor-Weisz Tímea távozik.

További hozzászólás, vélemény nem hangzott el

Burgyánné  Czibik  Éva  polgármester  Pécsely:  Javasolja  az  elhangzottak  alapján  ,hogy

döntsenek arról  hogy a pályázaton részt  kívánnak venni,  illetve  az ajánlatok  mérlegelését

követően javasolja az bösszeségében álláspontja szerint legelőnyősebb ajánlatot adó ICON

Hungary Kft  (1046 Budapest, Szent László Tér 6.)  ajánlatának elfogadását és pályázatírásra

történő felkérését.

A balatonszőlősi Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal

0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot

hozta meg:



14/2016. (03.17.) határozat

1.    Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Operatív  Program

keretében megjelent (TOP-1.4.1-15) „ A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” megnevezéssel kiírásra

került  pályázaton  részt  kíván  venni  az   Önkormányzat   által  részben   fenntartott  és

működtetett Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvoda  ( Pécsely, Iskola u. 181. ) átalakítása,

felújítása-bővítése, és új bölcsőde kiépítése tárgyában. 

2.       Az 1, pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében az óvodát fenntartó és 
egyben tulajdonos  négy önkormányzat – Balatonszőlős Község Önkormányzata,Dörgicse 
Község Önkormányzata, Pécsely Község Önkormányzata, Vászoly Község Önkormányzata-  
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt egymással. A Konzorcium vezetőjének 
Pécsely Község Önkormányzatának mindenkori polgármesterét választják meg.

3.       Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén 
vállalja a pályázati projektben előírt időtartamra annak kötelező fenntartását.

4.       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő:  1. pont esetében: azonnal

                2. pont esetében:  2016-04-15

                  3-4. pont esetében : folyamatos 
Felelős: Mórocz László polgármester

Az  Operatív  Program  keretében  megjelent  (TOP-1.4.1-15)  „  A  foglalkoztatás  és  az

életminőség  javítása  családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások

fejlesztésével”  megnevezéssel  kiírásra  került  pályázaton  való  részvételt  mely  a

Önkormányzat   által  részben   fenntartott  és  működtetett  Tündérkert  Óvoda  Kökörcsin

Tagóvoda   (  Pécsely,  Iskola  u.  181.  )  átalakítása,  felújítása-bővítése,  és  új  bölcsőde

kiépítésére  irányul,és  az  ahhoz  kapcsolódó   Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodást

megkötését a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás

mellett támogatta. (37/2016. (03.17.) határozat)

Az  Operatív  Program  keretében  megjelent  (TOP-1.4.1-15)  „  A  foglalkoztatás  és  az

életminőség  javítása  családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások

fejlesztésével”  megnevezéssel  kiírásra  került  pályázaton  való  részvételt  mely  a

Önkormányzat   által  részben   fenntartott  és  működtetett  Tündérkert  Óvoda  Kökörcsin



Tagóvoda   (  Pécsely,  Iskola  u.  181.  )  átalakítása,  felújítása-bővítése,  és  új  bölcsőde

kiépítésére  irányul,és  az  ahhoz  kapcsolódó   Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodást

megkötését a vászolyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás

mellett, egyhangúlag támogatta. (22/2016. (03.17.) határozat)

 Az  Operatív  Program  keretében  megjelent  (TOP-1.4.1-15)  „  A  foglalkoztatás  és  az

életminőség  javítása  családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások

fejlesztésével”  megnevezéssel  kiírásra  került  pályázaton  való  részvételt  mely  a

Önkormányzat   által  részben   fenntartott  és  működtetett  Tündérkert  Óvoda  Kökörcsin

Tagóvoda   (  Pécsely,  Iskola  u.  181.  )  átalakítása,  felújítása-bővítése,  és  új  bölcsőde

kiépítésére  irányul,és  az  ahhoz  kapcsolódó   Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodást

megkötését a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás

mellett, egyhangúlag támogatta. (28/2016. (03.17.) határozat)

A balatonszőlősi Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal
0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot
hozta meg:

15/2016. (03.17.) határozat

1.   Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Operatív Program
keretében  megjelent  (TOP-1.4.1-15)  „  A foglalkoztatás  és  az  életminőség  javítása
családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztésével”
megnevezéssel kiírásra került pályázaton az  Önkormányzat  által részben  fenntartott
és működtetett  Tündérkert  Óvoda Kökörcsin Tagóvoda  (  Pécsely,  Iskola u. 181. )
átalakítása, felújítása-bővítése, és új bölcsőde kiépítése tárgyában a Pályázatkészítési
és  Menedzselési  feladatok  ellátására  a  benyújtott  árajánlatban  foglaltak  szerinti
tartalommal és az óvodában tulajdoni hányadának megfelelő ,azzal azonos mértékű
összeggel a ICON Hungary Kft  (1046 Budapest, Szent László Tér 6.) képviseli:Pesti
Gábor ügyvezetővel köt vállalkozási szerződést.

2.   A kötelezettségvállalás fedezetét a 2016.évi költségvetés dologi kiadásokon belül
egyéb  szolgáltatások terhére biztosítja

3.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő:  2016-04-01                
Felelős: Mórocz László polgármester



Operatív Program keretében megjelent (TOP-1.4.1-15) „ A foglalkoztatás és az életminőség

javítása  családbarát,  munkába állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztésével”

megnevezéssel kiírásra került  pályázaton az  Önkormányzat   által  részben  fenntartott  és

működtetett Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvoda  ( Pécsely, Iskola u. 181. ) átalakítása,

felújítása-bővítése,  és új  bölcsőde kiépítése tárgyában a Pályázatkészítési  és Menedzselési

feladatok  ellátására  az  ICON  Hungary  Kft   (1046  Budapest,  Szent  László  Tér  6.)

képviseli:Pesti  Gábor  ügyvezető  vállalkozási  szerződés  megkötését  a  pécselyi  Képviselő-

testület  5  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0  tartózkodás  mellett  támogatta.  (38/2016.

(03.17.) határozat)

Operatív Program keretében megjelent (TOP-1.4.1-15) „ A foglalkoztatás és az életminőség

javítása  családbarát,  munkába állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztésével”

megnevezéssel kiírásra került  pályázaton az  Önkormányzat   által  részben  fenntartott  és

működtetett Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvoda  ( Pécsely, Iskola u. 181. ) átalakítása,

felújítása-bővítése,  és új  bölcsőde kiépítése tárgyában a Pályázatkészítési  és Menedzselési

feladatok  ellátására  az  ICON  Hungary  Kft   (1046  Budapest,  Szent  László  Tér  6.)

képviseli:Pesti  Gábor  ügyvezető  vállalkozási  szerződés  megkötését  a  vászolyi  Képviselő-

testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta.

(23/2016. (03.17.) határozat)

Operatív Program keretében megjelent (TOP-1.4.1-15) „ A foglalkoztatás és az életminőség

javítása  családbarát,  munkába állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztésével”

megnevezéssel kiírásra került  pályázaton az  Önkormányzat   által  részben  fenntartott  és

működtetett Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvoda  ( Pécsely, Iskola u. 181. ) átalakítása,

felújítása-bővítése,  és új  bölcsőde kiépítése tárgyában a Pályázatkészítési  és Menedzselési

feladatok  ellátására  az  ICON  Hungary  Kft   (1046  Budapest,  Szent  László  Tér  6.)

képviseli:Pesti  Gábor  ügyvezető  vállalkozási  szerződés  megkötését  a  dörgicsei  Képviselő-

testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta.

(29/2016. (03.17.) határozat)



Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Több napirend és bejelentés nem lévén az ülést 17:30

órakor bezárta.

                                                                   k. m. f.

          Mórocz László dr. Tárnoki Richárd

          polgármester          jegyző 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

        Soltész Attila

        osztályvezető
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