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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 05-én a 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében  9.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József polgármester                                 Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző    
Böröczky Szilárd           Ratku Mihály a RaMiép Kft. képviselője 
Ifj.Vasicsek László 
Gelencsérné Oszlár Viktória 
települési képviselők 
 
Takács József polgármester üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy 7 főből 4 fő 
képviselő jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 

 
Napirendként javasolta, hogy a Reich Károly emlékhely gépészeti munkálatait tárgyalja meg 
a testület. 
 
A napirendi  javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
1./ Reich Károly emlékhely kialakításának gépészeti munkálatai. 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
     (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
Takács József polgármester ismertette, hogy a NKA támogatással megvalósítandó és a 
hivatal előtti közparkban elhelyezendő emlékhely terv szerinti kivitelezéséhez a szökőkúti 
elemek megvásárlásra kerültek, mivel kizárólag az a cég forgalmazza az alkatrészeket, amely  
az árajánlatot benyújtotta. 
Az árajánlat azonban nagyon magas, önmagában útiköltségre közel fél millió Ft-ot számoltak, 
ezért olyan kivitelezőt kell keresni, aki közelben van és megtakaríthatja a kiszállási költséget. 
megkérdezi a műszaki ellenőrzéssel megbízandó tervezőt, hogy van-e hozzáfűzni valója a 
kiadott tervekhez, árajánlatokhoz. 
 
Ratku Mihály tervező: A gépészethez elmondja, hogy van egy központi eleme, amely 
bebetonozásra kerül, ez nagyon precíz munkát igényel, hiszen utóbb nem is lehet javítani, itt 
mm pontosságú munkavégzés kell. A stand, ill. medencések közül a többi vállalkozó a 
kevésbé igényes, de megfelelő pontossággal kivitelezendő munkát el tudja végezni és több 
ajánlatot fog kérni, a legrosszabb eset a Fountains International ajánlata, ezért annak ajánlatát 
a villamossági (-700 ezer) és az utiköltség nélkül (348 e) maximája le a testület, annál csak 
kevesebb lehet.   Az utazási költségek ekkor is túlzásnak tartja 348 ezer Ft + ÁFA kivételével 
ennek a maximumát kellene felső hatásként megállapítani azzal, hogy a 700 ezer ft 
villanyszerelés helyett Kazsoki Sándor kedvezőbb ajánlatát kellene elfogadni.  
Az általuk készített tervezői ajánlat a medencékre  inkább „költségbecslés” amelyet a  
közmunkások, a kft, ill. burkolatkészítők tudnak    megvalósítani.  
 
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselő: Az könnyítette volna meg a döntést, ha már van 
alacsonyabb – összehasonlító ár a helyi vállalkozóktól. 
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dr. Valkó Zsuzsanna jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy a kivitelezés teljes költségénél 
egyszer 5 millió pályázati összeghez 2,2 millió saját erő társult és ezen felül kerül most a 
gépészetre 2,8 mó Ft saját erőforrásból. A RaMiép által benyújtott „költségbecslés” bruttó 2 
millió 93 ezer ft-ja az a földmunka és térburkolat, tehát ennek ellenértéke nincs benne a 
jelenleg megszavazott ellenértékben. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                      148 /2013. (VIII.05.)sz. határozata: 
 
                   Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reich  

Károly emlékhelyhez kialakítandó szökőkút gépészeti ajánlatát az 
útiköltség és villamossági szerelvényezés nélkül legfeljebb 2.300 ezer ft 
költséggel maximálja, s a villamos szerelvényezésére  
Kazsoki Sándor vállalkozó által benyújtott 539.231,- Ft ajánlatot  
fogadja el. A munkálatok ellenértékére maximum  2 millió 800 ezer ft +  
ÁFA pótelőirányzat biztosítható a felhalmozási célú tartalék terhére. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az emlékhely ünnepélyes  
átadására a tanév beindulását követően kerülne sor. 

                                     
                        Határidő: azonnal és folyamatos szept. 7. 

                                   Végrehajtásért felelős: Takács József polgármester 
 
 
Mivel több kérdés, javaslat bejelentés nem volt, a polgármester a zárt ülést 9 óra 50 perckor 
bezárta.  
   

Kmf. 
 
 
 
 
         Takács József                Dr. Valkó Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                  jegyző 
 


