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ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
szám: 10/2020 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:    Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testület  

2020. augusztus 12-ei 7:30 órai kezdettel megtartott nyílt 
rendkívüli 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 
Szalai Emese, 
Tóth Zoltán képviselők.  

 
Tanácskozási joggal meghívott:  Báró Béla jegyző   
     Földesiné Töpper Ilona közbeszerzési szaktanácsadó   
         
Napirend: 
 

1. A környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása 
2. A szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló rendelet elfogadása 
3. Közbeszerzési eljárások 
4. 0109/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 
5. Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának 

támogatása 
 

Hebling Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai 
közül 7 fő megjelent, az ülés határozatképes. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

90/2020. (VIII.12.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 
 

1. A környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

2. A szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló rendelet elfogadása 

3. Közbeszerzési eljárások 

4. 0109/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 

5. Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának 
támogatása 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

1. napirend: A környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
Hebling Zsolt polgármester átadja a szót Báró Béla jegyzőnek.  

Báró Béla jegyző: Az előző ülésen módosult a rendelt 23. §-a. A módosított szövegből kikerült a 2-es 
bekezdés, ezt most visszatennénk. Szöveg szerint ugyanaz, amit tavaly júliusban is bekerült. Tehát 
csak technikai okok miatt történik a módosítás. 
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Tóth Zoltán képviselő kérdezi, az időponttal kapcsolatban a zajkeltő gépekkel már 8-tól nem lehet zajt 
kelteni, nem lehetne összehozni a zenéléssel. 
Hebling Zsolt polgármester: több mindent kellene ezzel kapcsolatban átbeszélni, átgondolni. 
Visszatérünk a nyári tapasztalatok alapján, őszre visszahozni.  
Báró Béla jegyző: célszerű lenne új rendeletet alkotni. 2004. óta sok minden változott. 
 
További kérdés, észrevétel nem lévén a polgármesteri kéri elfogadni a rendeletet.  

Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(VIII.13.) önkormányzati rendelete 
a környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. és 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: a következőket rendeli el: 
 
1.§ A környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet 23.§ az alábbi (2) bekezdéssel 
egészül ki: 
 
„23.§ (2) Vendéglátó egységek, szórakozóhelyek és egyéb létesítmények szabadtéri zene szolgáltatása 
május 15. – szeptember 15. közötti időszakban 23 óráig, pénteken és szombaton 23 óra 30-ig, egyéb 
időszakokban naponta 22 óráig engedélyezhető. 22 órától reggel 7 óráig a szabadban, nyitott ajtójú 
vagy ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenéléssel vagy másmódon zavarni tilos. A 
rendezvényt 5 nappal előre kell bejelenteni melyet eseti jelleggel a polgármester engedélyezhet.” 
 
2.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezen rendelet 2020. augusztus 13. napján kihirdetésre került. 
 

 
      

 
 Báró Béla 

jegyző 

 
 

2. napirend: A szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 
rendelet elfogadása 

 

Hebling Zsolt polgármester: ez is egy határidős napirend. Átadja a szót Báró Béla jegyzőnek.  
Báró Béla jegyző: A kiküldött napirendi anyagot azzal egészíti ki, hogy minden évben pályázatot nyújt 
be az önkormányzat és arról kell dönteni, hogy a szükséges önrészt az önkormányzat biztosítja, illetve, 
hogy a szociális tűzifa rendeletet megalkotjuk. Idén 100 m

3
 fát tudunk kedvezményesen adni a 

rászorulóknak. 
Ferenczy Gábor alpolgármester: sok családnak tudunk ezzel segíteni. Ez egy jó lehetőség. 
 
További kérdés, észrevétel nem lévén a polgármesteri kéri, hogy szavazzanak. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

91/2020. (VIII.12.) számú önkormányzati határozat 
 

1.) A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I.8. pont szerint a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatása jogcím szerinti kiegészítő támogatására. 
 

2.) A pályázati kiírás 5/b pontja alapján Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy a település pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa 
igénylésére. 

 
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat által maximálisan 

igényelhető, összesen 100 erdei m
3
 keménylombos tűzifafa iránt nyújtsa be pályázatát.  

 
4.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz 
való eljuttatást is, - származó költségeket.  

 
5.) Alsóörs Község Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a pályázat 

benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege 100.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 127.000,-Ft. 
 

6.) Alsóörs Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől 
ellenszolgáltatást nem kér. 

 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
határidő: azonnal 

 
A polgármesteri kéri elfogadni a rendeletet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi rendeletet: 
 
 

Alsóörs község Önkormányzata Képviselő testületének 
9/2020. (VIII. 13) önkormányzati rendelete 

a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról 
 
Alsóörs község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi 
III. törvény 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet hatálya azon magyar állampolgárokra terjed ki, akik Alsóörs községben lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen a településen élnek, s azon nem magyar 
állampolgárokra terjed ki, akik a községben tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint a község 
területén tartózkodó hajléktalanokra. 
 

2. Támogatás mértéke, feltételei 
 

2. §. (1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező akkor, ha:  
a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy 
b) időskorúak járadékára jogosult, vagy  
c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy 
d) települési lakhatási támogatásra jogosult, vagy 
e) akinek jövedelme az önkormányzat a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet 16.§ (1) bekezdése szerint a krízis támogatás megállapításánál 
figyelembe vehető jövedelmet nem haladja meg. 
f) 80 év feletti egyedülálló vagy 
g) 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel vagy 
h) önhibáján kívül rendkívüli élethelyzetbe került 
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(2) A támogatás mértéke háztartásonként legalább 1m3 legfeljebb 5 m3 tűzifa. 
(3) A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az önkormányzat az Alsóörsi Településműködtetési és 
Községgazdálkodási Szervezet közreműködésével, gépjárművel a kérelmező lakóhelyére szállítja. 
(4) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
3. § (1) Támogatási kérelmet 2020. december 31-ig lehet benyújtani az önkormányzat részére. A 
kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő. 
(2) A támogatási kérelmeket a polgármester bírálja el a kérelmezők rászorultsága alapján folyamatosan, 
de legkésőbb 2021. január 15- ig. 
(3) A támogatási kérelmek elbírálásakor a rendelet 2.§ a), b), c), d), h) pontjának megfelelő 
kérelmezőket kell előnyben részesíteni. A rendelet 2.§ e) f) g) pontjának megfelelő kérelmező részére 
támogatás csak akkor állapítható meg, ha a rendelet 2.§ a), b), c), d), h) pontjának megfelelő 
valamennyi kérelmező részére a támogatás megállapításra került és a támogatásra nyitva álló keret 
még nem merült ki. 

3. Eljárási szabályok 
 
4. § (1) A feladat- és hatáskör gyakorlójának a döntéshozatalához a kérelmeket a Közös Önkormányzati 
Hivatal előkészíti.   
(2) Kérelmezőnek a támogatásra vonatkozó kérelméhez mellékelni kell a támogatásra való 
jogosultságról szóló határozat másolatát a rendelet 2.§ a), b), c), d) pontjára alapított támogatási 
kérelem esetén. 
(3)A kérelmet e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. 
Amennyiben a kérelmező hiányosan nyújtja be kérelmét, úgy hiánypótlásra 5 nap áll rendelkezésre, 
melyre a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője a kérelem benyújtásával egyidejűleg felhívja a 
kérelmezőt. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
(4) Kérelmezőt kérelme elbírálásáról határozatban kell értesíteni, a jogorvoslati tájékoztatás 
megjelölésével. 

 
5. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. április 30-án hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendeletet 2020.augusztus 13-án kihirdettem: 
 
 
 
 

Báró Béla 
jegyző   
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1. számú melléklet a 9/2020. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM 
 

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához 
 
Segélykérő neve: ………………………………………………………………………………… 
Születési neve: ……………………………………………………………………………………… 
Szül.helye, ideje: ………………………………………………………………………………… 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………… 
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………..… 
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………… 
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………………………… 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………………… 
 
A kérelmező családi körülménye: 

 egyedül élő 

 nem egyedül élő 
 
A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ......... fő 
 

Név Születési helye, ideje Anyja neve 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
II. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 
 
 

  A.  B.  C. 

  A jövedelem típusa Kérelmez
ő 

 A kérelmezővel közös háztartásban élő további 
személyek 

 1.  Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

      

 2.  Társas és egyéni vállalkozásból,        

 őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 

      

 3.  Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 
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 4.  Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

 5.  Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások 

      

 6.  Egyéb jövedelem       

 7.  Összes jövedelem       

 
 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociálisigazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti. 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Alsóörs, ……év ……………hónap……nap 
 
 
 
....................................................  ............................................................. 
 

kérelmező  a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
aláírása 
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Vagyonnyilatkozat 
 

I. A kérelmező személyes adatai 
 

Neve:................................................................................................................ 
 
Születési neve: ........................................................................................................................ 
 
Anyja neve: ........................................................................................................................ 
 
Születési hely, év, hó, nap: 
....................................................................................................................... 

 
Lakóhely: ........................................................................................................................ 
 
Tartózkodási hely: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Társadalombiztosítási azonosító Jele: 
...................................................................................................................... 
 
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a 
háztartás valamennyi tagjának vagyona 

 

A. Ingatlanok 
 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. 
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 
..........................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... 
város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni 
hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ 
címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: 
........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: 
........... m

2
, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 
 

II. Egyéb vagyontárgyak 
 

Gépjármű: ' 
 

a)  személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
 

b)  tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus 
.................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
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Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
 
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 
 
 

............................... 
 

aláírás 
 
 
Megjegyzés: 
 
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben 
a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a 
vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.  
 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 
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Előzetes hatásvizsgálat, indokolás, véleményeztetés 
Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testületének 

a szociális tűzifa támogatás igényléséről szóló rendelete 
 

1. Előzetes hatásvizsgálat 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az 
alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most 
tájékoztatom a képviselő-testületet. 
A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
- társadalmi hatása: A szociálisan rászorultak tüzelő ellátása biztosítható a juttatással.  
- gazdasági hatása: nincs lényeges hatás. 
- költségvetési hatása: A saját erőt a képviselő-testület 2020.évi költségvetésében 

biztosítja. 
b) környezeti és egészségi következmények: 

- nincsenek, 
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

- a hivatalnak el kell látnia a kérelem döntésre előkészítésével és a döntés 
végrehajtásával, valamint a pályázat elszámolásával kapcsolatos feladatokat. A 
kérelmezők száma az elmúlt évekből kiindulva nem túl magas, emiatt az ezzel járó 
feladatok biztonsággal elláthatók. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

- a rendelet megalkotása kötelező, ha a pályázati forrást az önkormányzat fel akarja használni. 
- a rendelet elmaradásának következménye a pályázati forrás visszafizetésének kötelezettsége. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
a személyi feltétel: rendelkezésre áll.  
szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 
tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 
pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 
 

2. Indokolás 
A rendelet célja: 

 az állam által biztosított szociális tűzifa rendeltetés szerinti felhasználása. 
 

Részletes indokolás: 
 

1.§ A szociális célú tűzifa juttatásra Alsóörs községben élők jogosultak, ha egyébként települési 
támogatás benyújtására jogosultak. Egy háztartásban élők közül csak egy fő kaphat tűzifát, legfeljebb 5 
m3 mennyiségben, a fűtési szezonban egy alkalommal és természetbeni ellátás formájában. Rendkívüli 
helyzetben lévőknek hivatalból is indítható tűzifa juttatás.  
2.§ A pályázati kiírás szerinti előnyöket biztosítják az aktív korúak, az időskorúak járadékában és a 
hátrányos helyzetű gyermekek számára. Előnyben részesítendők a szerény egy főre eső jövedelemmel 
rendelkezők.  
3.§- 4.§ A kérelmet a rendelet szerinti formanyomtatványon lehet előterjeszteni legfeljebb 2020. 
december 31-ig. Az elbírálásra egyébként a települési támogatásra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. A döntést a polgármester hozza meg. A döntés után a tűzifa házhoz szállításáról az 
önkormányzat térítés mentesen gondoskodik. 
5.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2021.április 30-án hatályát veszti. 
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása. 
 

2. Véleményeztetés 
 

A rendelet elfogadását jogszabály nem köti előzetes véleményezéshez. 
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3. napirend: Közbeszerzési eljárások 
 
Hebling Zsolt polgármester ismételten köszönti a megjelent Földesiné Töpper Ilonát.  
Jelzi, hogy megérkezett Pandur Ferenc intézményvezető. 
Hebling Zsolt polgármester: Nehéz eljárás után vagyunk, és még nincs is vége. Átadja a szót. 
Földesiné Töpper Ilona: két közbeszerzési eljárásról kell dönteni. Az első a „Kerékpárút építés Alsóörs 
Felsőörs területén II , a másik pedig az Amfiteátrum közbeszerzése. 
A kerékpárúttal kezdi, másodszori nekifutással jutottunk el odáig, hogy most betudjuk nyújtani. A 
közbeszerzési eljárás lefolytatása jogszerű volt. 18 db. érdeklődő jelentkezett erre a 9 km-es 
szakasznak a megépítésre, köztük nagy cégek is. Az ajánlattételi időszak alatt rengeteg kiegészítő 
tájékoztatás kérés érkezett. A válaszok alapján módosítani kellett az ajánlattéli határidőt.  Július 15-én 8 
db ajánlat került felbontásra. Szétszórt árak érkeztek be. A legolcsóbb a Colas Út  pítőipari Zrt. volt, 
utána a Strabag, majd a Hazai építők, a Vértes Útépítő, Reaszfalt, a Kész építő, SWIETELSKY, 
Gerulus. A rendelkezésünkre álló összeg 501 MFt., nettóban. Két körös árindoklást kértünk a Colastól, 
mely során tételesen levezette, hogy reális az általa ajánlott ár. Javasolja, a képviselő-testületnek a 
Colas Út ajánlatának elfogadását. Ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, 
120 nap múlva kész lesz a kerékpárút, amit vállalt. 
Részletes ellenőrzés volt szükséges. Hiba esetén megint visszautalnak minket a bírálati szakaszba. A 
Strabag Út ajánlata is érvényes volt, de az 10 MFt-tal több volt.  
Ferenczy Gábor alpolgármester: A Colas több helyen dolgozott már nálunk, amit bevállalt az rendben 
volt időben és minőségben.  
Földesiné Töpper Ilona: Árindoklásban a Colas Út előadta, hogy mivel a környéken is dolgoznak, így az 
organizációs költségei megoszlanak. 
Tóth Zoltán képviselő: A Colast ő is tudja támogatni, jó minőségben és időben készítik el a munkájukat, 
tapasztalata szerint. 
 
További kérdés, észrevétel nem lévén a polgármesteri kéri, hogy név szerint szavazzanak. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

92/2020. (VIII.12.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazással döntött. 

Hebling Zsolt polgármester:   igen 
Ferenczy Gábor alpolgármester: igen 

képviselők:   

Gaál Dezső:     igen 

dr. Bókáné Katona Tímea:   igen 

dr. Bardóczi Miklós:    igen 

Szalai Emese:     igen    

Tóth Zoltán:     igen 

1./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a közbeszerzési 
eljárás eredményes. 
 
2./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint Colas Út 
 pítőipari Zrt. (1113 Budapest Bocskai út 73.) ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. 
 
3./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint az STR Mély- és 
Magasépítő Kft. (1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) u. 2.) ajánlattevő ajánlata érvényes.  
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4./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a Reaszfalt 
 pítőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest Nagytétényi út 254. B. ép. 1.em) 
ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
5./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint K SZ  pítő és 
Szerelő Zrt. 6722 Szeged, Gutenberg Utca 25-27 ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
6./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint S IETELSK  
Magyarország Kft. (1016 Budapest Mészáros  tca 13.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
7./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, Gerulus Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft (2337 Délegyháza, Tsz telep Külterület) ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
8./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a Vértes-Út  pítő 
és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Vértes-Út  pítő és 
Szolgáltató Kft. árindoklás kérésnek sem tett eleget, így Ajánlatkérő nem tudta megállapítani az 
Ajánlattevő által tett megajánlások gazdasági ésszerűséggel való összeegyeztethetőségét, így a 
Vértes-Út  pítő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) ajánlata Kbt. 72. § (3) bekezdésére 
tekintettel a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján is érvénytelen. 
 
9./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a Hazai  pítőgép 
Társulás Szolgáltató Zrt. (2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4) az árindokoláskérésre nem válaszolt, így 
Ajánlatkérő nem tudja megállapítani az Ajánlattevő által tett megajánlások gazdasági ésszerűséggel 
való összeegyeztethetőségét. Mindezekre tekintettel a Hazai  pítőgép Társulás Szolgáltató Zrt. ajánlata 
Kbt. 72. § (3) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. 
 
10./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint az eljárás 
nyertes ajánlattevője a legtöbb összpontszámú érvényes ajánlatot tett Colas Út  pítőipari Zrt. (1113 
Budapest Bocskai út 73.)  
 
11./ A Döntéshozó Képviselő-testület az 1./-10./ pontokban leírtak alapján felkéri a Polgármestert, hogy 
a Colas Út  pítőipari Zrt-vel a (1113 Budapest Bocskai út 73.) a nettó 344.344.865.- Ft összegű 
szerződést kösse meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
 
Hebling Zsolt polgármester: Varázserdő eszköz beszerzés a másik téma. Átadja a szót. 
 
Földesiné Töpper Ilona: Turisztikai eszközbeszerzés volt a közbeszerzés tárgya. Két részajánlat tételi 
lehetőséget adtunk meg. Ez is nagy nyílt közbeszerzési eljárás volt, 12-en érdeklődtek. Az első 
részajánlat a szoftver-hardver projektor és sátor beszerzése volt, a második a kültéri játszótér elemek 
voltak. Az elsőre, két ajánlattevő nyújtotta be a Mediatek Informatikai és Szolgáltató Kft. , és az  Appsters 
Mobiltartalom-fejlesztő Kft. A becsült összeg, amit erre meghatároztunk az 41.708.000,-Ft. A második 
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részajánlatinál az egyedüli ajánlattevő volt, az a PARTNER-IMMO Kft. Javasolja, az általa ajánlott 
összeget elfogadni. Ajánlata érvényes, alkalmas a szerződés teljesítésére.  
Megfelelő referenciákat nyújtott a cég a szoftver-hardver projektor és sátor esetében is. Appsters 
Mobiltartalom-fejlesztő Kft. nem pótolta felhívásra a hiányosságokat, így az ajánlata érvénytelen. 
Irányító hatóság felé ezt nem kell megküldeni, csak a rendszerre kell feltölteni.  
 
Kérdés, észrevétel nem lévén a polgármesteri kéri, hogy név szerint szavazzanak. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

93/2020. (VIII.12.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazással döntött. 

Hebling Zsolt polgármester:   igen 
Ferenczy Gábor alpolgármester: igen 

képviselők:   

Gaál Dezső:     igen 

dr. Bókáné Katona Tímea:   igen 

dr. Bardóczi Miklós:    igen 

Szalai Emese:     igen    

Tóth Zoltán:     igen 

1./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai eszközbeszerzés Alsóörs – I. sz. rész: S /H , projektor és 
sátor beszerzése, II. sz. rész: Kültéri játszóeszközök beszerzése és telepítése  tárgyú, 
EKR000346922020 azonosító számú, a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 
tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a közbeszerzési eljárás mindkét részajánlati kör 
vonatkozásában eredményes. 
 
2./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai eszközbeszerzés Alsóörs – I. sz. rész: S /H , projektor és 
sátor beszerzése  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló 
Bizottsági javaslatot, miszerint a Mediatek Informatikai és Szolgáltató Kft. (5420 Túrkeve, Bercsényi u. 
7.) ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
3./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai eszközbeszerzés Alsóörs – I. sz. rész: S /H , projektor és 
sátor beszerzése  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló 
Bizottsági javaslatot, miszerint az Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft. (1023 Budapest Lukács utca 4. 
III/8.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem 
felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 
4./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai eszközbeszerzés Alsóörs – I. sz. rész: S /H , projektor és 
sátor beszerzése  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló 
Bizottsági javaslatot, miszerint a legtöbb összpontszámú érvényes ajánlatot a Mediatek Informatikai és 
Szolgáltató Kft. (5420 Túrkeve, Bercsényi u. 7.) tette, így a Mediatek Informatikai és Szolgáltató Kft. a 
közbeszerzési eljárás I. sz. részajánlati körének nyertes ajánlattevője.   
 
5./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai eszközbeszerzés Alsóörs – II. sz. rész: Kültéri játszóeszközök 
beszerzése és telepítése  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett 
Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint PARTNER-IMMO Kft. (1171 Budapest, Aranyhegy út 10.) 
ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
6./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai eszközbeszerzés Alsóörs – II. sz. rész: Kültéri játszóeszközök 
beszerzése és telepítése   tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett 



13 
 

Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a legtöbb összpontszámú érvényes ajánlatot a PARTNER-IMMO 
Kft. (1171 Budapest, Aranyhegy út 10.) tette, így nevezett gazdasági szereplő a tárgyi közbeszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevője.  
 
7./ A Döntéshozó Képviselő-testület az. 1./-6./ pontokban foglaltak alapján felkéri a Polgármestert, hogy 
a „S /H , projektor és sátor beszerzése” tárgyú I. sz. részajánlati kör nyertes ajánlattevőjével: a 
Mediatek Informatikai és Szolgáltató Kft-vel (5420 Túrkeve, Bercsényi u. 7.) a nettó 41.708.000.- Ft + 
Áfa összegű szerződést, a „Kültéri játszóeszközök beszerzése és telepítése” tárgyú, II. sz. részajánlati 
kör nyertesével: PARTNER-IMMO Kft-vel (1171 Budapest, Aranyhegy út 10.)  a nettó 1.200.000.- Ft + 
Áfa összegű szerződést kösse meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
 

4. napirend: 0109/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 
 
Hebling Zsolt polgármester: múltkor döntöttünk már, hogy területeket szeretnénk vásárolni, az 
Amfiteátrum környékén. Ezt a területet is eladásra kínálják.  
Ferenczy Gábor alpolgármester: Tárgyalásokat, egyeztetéseket folytattunk a m

2
 árak tekintetében. Az 

Amfiteárum miatt fontosak lesznek ezek a területetek. Főleg egyben, mert így közel 1 ha-os lenne a 
terület.  
Hebling Zsolt polgármester: A terület nagysága 4068 m

2
, és ugyanazon a 616 Ft-os m

2
 áron kerülne 

megvételre.  
 
Kérdés, észrevétel nem lévén a polgármesteri kéri, hogy név szerint szavazzanak. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

94/2020. (VIII.12.) számú önkormányzati határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gáspár Géza 1/1 tulajdonában álló, Alsóörs 0109/12 
helyrajzi számú „szántó-községi mintatér” művelési ágú, 4068 m

2
 nagyságú ingatlan megvásárlása 

mellett dönt. Az ingatlan vételárát 2.506.000,-Ft-ban határozza meg. 
A 2013. évi CXXII. tv. 11.§ (1) bek. c) pontja alapján településfejlesztési célra kívánja megvásárolni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, az ingatlan-nyilvántartási eljárásban való 
részvételre, valamint, hogy a megvásárolandó ingatlan szomszédos tulajdonosaival tárgyalásokat 
kezdeményezzen, folytasson a vételi szándék tárgyában.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

5. napirend: Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat szakmai munkájának támogatása 

 
Hebling Zsolt polgármester: 28-áig el kell fogadni. Maga a Társulás a bérintézkedések kiadásaira 
vonatkozóan kiegészítő támogatásban részesül. Összességében 13 MFt-ot, Alsóörs településre 
706.100,-Ft jut. Kötött felhasználású. 467.775,-Ft lenne, az alsóörsi feladatokat érinti, a különbözettel 
kevesebbet kell majd átadnunk az elszámolásban.  
 
Kérdés, észrevétel nem lévén a polgármesteri kéri, hogy név szerint szavazzanak. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

95/2020. (VIII.12.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatására vonatkozó kérelmét támogatja. 
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1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatása céljából az 
intézmény - Felsőörs településre vonatkozó - 2020. évi költségvetésének módosítását az 
alábbiak szerint támogatja:  

 
- a személyi juttatások kiadási előirányzatának 405.000. Ft-tal történő emelését, 
- a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 62.775. Ft-tal 

történő emelését, 
- mindösszesen működési kiadási előirányzatának 467.775. Ft-tal történő emelését a 

305/2020. (VI.30.) Korm. határozat alapján Felsőörs településre jutó támogatás (706.100. 
Ft) terhére biztosítja.  

A Képviselő-testület az Alsóörs településre jutó támogatásból fenn maradó 238.325. Ft-tal 
csökkenti Alsóörs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében „Balatonalmádi 
Szociális Társulás részére pénzeszközátadás Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ 
és Szociális Szolgálat bevétel és kiadás különbözete” megnevezésű kiadási előirányzatot. 

2. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges előirányzat 
átcsoportosításáról a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása kor 
gondoskodjon. 

 
Felelős:   Hebling Zsolt polgármester 
Hivatali felelős:   Báró Béla jegyző– tájékoztatás 
Határidő: előirányzat átcsoportosítása: a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
 
Hebling Zsolt polgármester megköszöni a részvételt és a Képviselő-testületi ülést 8:15 órakor bezárja. 
 
  

k.m.f. 
 
 
 
 
 

  
 


