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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 31-én  

10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata hivatali helyisége. (Kékkút, Fő u. 5.) 

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Pék László polgármester   

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester                                       

Vasáros István képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
 

Dr. Szabó Tímea jegyző  

Csik Tímea jegyzőkönyvvezető 

 

 

Pék László polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 

teljes létszámban jelen van, így határozatképes. Az ügy fontosságára tekintettel telefonos 

értesítéssel került összehívásra az ülés, hogy a beruházás zökkenőmentesen menjen. Javasolja 

a napirend elfogadását, mely az alábbi: Szőlőhegyen vízhálózat kiépítése.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  29/2017. (III. 31.) HATÁROZATA 

 

a 2017. március 31.-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2017. március 31-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) Szőlőhegyen vízhálózat kiépítésére érkezett árajánlatok elbírálása 

 

Pék László polgármester: a kiküldött dokumentáció alapján három érvényes árajánlat 

érkezett, amit tulajdonképpen az elején eldöntöttek, az 10 millió forint körüli ár nem teljesen 

valós, mivel a nyomvonal is 300 méterrel hosszabb, valamint a DRV egyéb olyan műszaki 

berendezést írt elő, ami ezt a költséget megemeli. Az egyik ajánlatot nettó 17.140.000 Ft 



 

2 

 

összegben Barnes-Bau Kft (Székesfehérvár) adta, a második árajánlat a Pelso-Via Bau Kft-től  

(Balatonalmádi) érkezett nettó 16.850.000 Ft összegben a harmadik, ami a legkedvezőbb a 

Folyondár 2008 Kft (Felsőörs) nettó 16.524.000 Ft összegű árajánlatot küldött. Egyértelmű, 

hogy a Folyondár Kft ajánlatát fogadja el a testület. A költségek emelését alátámasztotta 

egyrészt a DRV által meghatározott plusz berendezések , tűzcsapok, illetve a nyomvonal 

hosszabbítása. Javasolja a Folyondár Kft ajánlatát elfogadásra.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  30/2017. (III. 31.) HATÁROZATA 

 

Vízhálózat kiépítésére árajánlat elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút, Szőlőhegy vízhálózat kiépítése 

vonatkozásában a Folyondár 2008 Kft (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.) árajánlatát fogadja el 

nettó 16.524.000 Ft összegben.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Pék László polgármester:   megköszöni a részvételt a nyilvános ülést 10:15 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Pék László  Dr. Szabó Tímea 

polgármester  jegyző 

 

 


