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Határozat száma Határozat tartalma 
Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
1/2020. (III. 24.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy  

1) Az ALFEN Kft. taggyűlésén a melegvíz 
biztonságos szolgáltatása érdekében 
felhatalmazom az ügyvezetőt a társaság 
tulajdonát képező, a Kislakótelepen lévő 
„Bojlerház” elnevezésű, és a Nagylakótelepen 
lévő „Gőzház” elnevezésű szolgáltatói 
hőközpontjában egy-egy vízlágyító berendezés 
azonnali beépítésére. 

A beruházás 10 MFt-os finanszírozási igényét a két 
tulajdonos – a tulajdoni részük  arányában – 
tőkeemeléssel biztosítja: 

- Euroinvest Kft.:     5.150.000,-
Ft 

- Almásfüzitő Község Önkormányzata:
 4.850.000,-Ft   

A tulajdonosok a tőkeemelés összegét 2020. 
március 31.-ig átutalják az ALFEN Kft.  számlájára.  
2) A társaság tagjai a társaság jegyzett tőkéjét 2020. március 
20. nappal 10.000.000,-Ft (tízmillió forint) pénzbeli 
hozzájárulás teljesítésével felemelik. 
 A jegyzett tőke-emelésben a társaság tagjai vesznek 
részt élve a törvényben biztosított  elsőbbségi jogukkal 
és ez alapján legkésőbb 2020. március 31-ig a következő 
pénzbeli  hozzájárulás teljesítésére kötelesek a 
társaság bankszámlájára: 
 -Almásfüzitő Község Önkormányzata  -   4.850.000 
(négymillió-nyolcszázötvenezer) Ft, 
 -EUROINVEST Zrt.                           -   5.150.000 
(ötmillió-egyszázötvenezer) Ft. 
3) A társaság tagjai a társaság szerződést az alábbiak 
szerint  módosítják: 

I. A társasági szerződés I. fejezet 3. pontban az 
EUROINVEST Zrt. tag kft-vé történt    
 átalakulása miatt az EUROINVEST Zrt. módosul 
EUROINVEST Kft.-vé, az alábbi 
 azonosítókkal: cégjegyzékszáma:  01-09-307159 
                       adószáma. 26195467-2-42  

II. A társasági szerződés I. fejezet 5. pontban a 
jegyzett tőke mértéke 286.210.000 (kettőszáz- 

   nyolcvanhatmillió-kettőszáztízezer) Ft-ra módosul. 

III.A társasági szerződés I. fejezet 7. pontban a 
tagok törzsbetétje az alábbiak szerint módosul: - 
Almásfüzitő Község Önkormányzata 138.820.000 
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(százharmincnyolcmillió- 
   nyolcszázhúszezer) Ft 

- EUROINVEST Kft. 147.390.000 
(száznegyvenhétmillió-háromszázkilencvenezer 
Ft, 

IV. A társasági szerződés IV. fejezet 1. pont 2. 
bekezdésben a szavazati jog mértéke az alábbiak  
szerint módosul: 
      Almásfüzitő Község Önkormányzata                                                     
13.882 szavazat  

      EUROINVEST Zrt.                                                                              
14.739 szavazat 
Utasítom az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
jegyzett tőke emeléséhez szükséges pénzbeli hozzájárulást 
2020. március 31-ig utalja át az Alfen Kft. Bankszámlájára.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
2/2020. (IV. 14.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy Almásfüzitő Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020.03.12.-i 
rendes ülésén hozott alábbi döntéseit megerősítem: 

1) Helyi rendeletek: 
a) Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2020. 

évi költségvetési tervéről szóló 
5/2020.(III.30.) Önkormányzati rendelete 

b) Almásfüzitő Község Önkormányzatának a helyi 
közművelődési feladatok ellátásról szóló 
6/2020.(III.30.) Önkormányzati rendelete 

c) Almásfüzitő Község Önkormányzatának az 
Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény 
Idősek Klubjában a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról 
szóló 19/2012.(XI.01.) Önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 7/2020.(III.30.) 
Önkormányzati rendelete 

d) Almásfüzitő Község Önkormányzatának a 
gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő 
intézményi térítési díjakról szóló 
21/2012.(XII.31.) Önkormányzati rendelete 
módosításáról szóló 8/2020.(III.30.) 
Önkormányzati rendelete 

2) Képviselő-testületi határozatok: 
32/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
33/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
34/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
35/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
36/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
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37/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
38/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
39/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
40/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
41/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
42/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
43/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
44/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
45/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
46/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
47/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
48/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
49/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
50/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
51/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
52/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
53/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
54/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
55/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
56/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
58/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 
59/2020.(III.12.) AK Kt. határozat 

Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
3/2020. (IV.23.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy a parkgondozási munkák 
ellátására irányuló szolgáltatás tárgyában az ajánlati felhívást 
a melléklet szerinti tartalommal elfogadom és 
a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti 
eljárásrendben bonyolított, nyílt közbeszerzési eljárásnak 
megfelelően a közbeszerzési eljárást megindítom. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
4/2020. (IV.23.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy Varga Elek bérlő részére 
2020.05.01.-től bérbe adom Almásfüzitő Község 
Önkormányzatának tulajdonában álló 2931 Almásfüzitő 
Kőolaj ltp. 97. szám alatti 51,25 m²-es ingatlant Almásfüzitő 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2019. 
(XI.14.) AK Kt. határozatában foglalt bérleti díj ellenében, 
1.000 Ft/m²/hó, azaz 51.000,- Ft/hó összegért. A lakás 
fenntartásával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik 
Bérleti szerződést jelen határozat melléklete szerint 
megkötöm. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
5/2020. (IV.23.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy az Komárom, hrsz.:0369/1, 
Horgásztanya elnevezésű ingatlanra érkezett egyetlen 
érvényes ajánlatot elfogadom, és adásvételi szerződést 
kötök a FODINA Kft-vel a melléklet szerinti tartalommal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
6/2020. (IV.23.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy Almásfüzitő Község 
Önkormányzatának a 2020. évi költségvetési tervéről szóló 
5/2020.(III.30.) Önkormányzati rendelet működési 
általános tartalékkerete terhére 2.000.000 Ft elkülönítését 
rendelem el, a járványügyi védekezéshez kapcsolódó 
kiadások fedezetére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
7/2020. (IV.23.) Határozata 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy Almásfüzitő Község 
Önkormányzat és Dr. Szmirnova Éva fogorvos közötti 
egészségügyi feladatellátás fogorvosi alapellátás 
helyettesítésére vonatkozóan megbízási szerződést jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal megkötöm. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
8/2020. (IV.23.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy Nagy László települési 
képviselő tiszteltdíjról történő lemondását 2020.04.03-i 
hatállyal tudomásul veszem, utasítom az Almásfüzitői 
Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
9/2020. (IV.23.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy Almásfüzitői Szociális 
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Alapellátási Intézmény Bölcsődéjének nyári zárvatartási 
idejét, 2020.05.04.-2020.05.16. közötti időszakban 
határozom meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
10/2020. (IV.23.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy az Almásfüzitői 
Polgármesteri Hivatalban a veszélyhelyzet ideje alatt a 
személyes ügyfélfogadás szünetel, személyes 
ügyfélfogadásra abban az esetben van lehetőség, 
amennyiben a személyes jelenlét kötelezettségét törvény írja 
elő, ebben az esetben is kizárólag előre telefonon egyeztett 
időpontban, halasztást nem tűrő esetben. Almásfüzitő 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2020.(III.12.) AK Kt. határozatát hatályon kívül 
helyezem. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
11/2020. (V.07.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy Nagy László települési 
képviselő tiszteltdíjról történő lemondásának visszavonását 
tudomásul veszem, utasítom az Almásfüzitői Polgármesteri 
Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
12/2020. (V.07.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy az Almásfüzitő, hrsz.: 
66/A/40, v illanyszerelő műhely elnevezésű ingatlanra 
érkezett egyetlen érvényes ajánlatot elfogadom, és 
adásvételi szerződést kötök Ördögh Lajosné (egyéni 
vállalkozói adószáma: 66357234-2-31; egyéni vállalkozói 
nyilvántartásba vételi száma: 34266034) és Véber Ferenc 
(egyéni vállalkozói adószáma: 48505950-2-31; egyéni 
vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: 2885427) egyéni 
vállalkozókkal a melléklet szerinti tartalommal 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
13/2020. (V.07.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy az Almásfüzitő, hrsz.: 
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66/A/41, dohánybolt+raktárak elnevezésű ingatlanra 
érkezett egyetlen érvényes ajánlatot elfogadom, és 
adásvételi szerződést kötök Ördögh Lajosné (egyéni 
vállalkozói adószáma: 66357234-2-31; egyéni vállalkozói 
nyilvántartásba vételi száma: 34266034) és Véber Ferenc 
(egyéni vállalkozói adószáma: 48505950-2-31; egyéni 
vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: 2885427) egyéni 
vállalkozókkal a melléklet szerinti tartalommal 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
14/2020. (V.07.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a 4/2020.(IV.23.) Polgármesteri határozatomat az 
alábbiak szerint módosítom: 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján úgy 
határoztam, hogy Varga Elek bérlő részére 2020.06.01.-
től bérbe adom Almásfüzitő Község Önkormányzatának 
tulajdonában álló 2931 Almásfüzitő Kőolaj ltp. 97. szám 
alatti 51,25 m²-es ingatlant Almásfüzitő Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2019. (XI.14.) 
AK Kt. határozatában foglalt bérleti díj ellenében, 1.000 
Ft/m²/hó, azaz 51.000,- Ft/hó összegért. A lakás 
fenntartásával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik 
Bérleti szerződést jelen határozat melléklete szerint 
megkötöm. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
15/2020. (V.07.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy a Pro-Fázis Bt. és 
Almásfüzitő Község Önkormányzat között fennálló bérleti 
jogviszony, a bérlő általi rendes felmondás okán, a 60 napos 
felmondási idő figyelembevételével 2020.07.03. napjával 
történő megszűnését tudomásul veszem. 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
16/2020. (V.07.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy a Füzitrafik Bt. és 
Almásfüzitő Község Önkormányzat között fennálló bérleti 
jogviszonyt, rendes felmondással, 60 napos felmondási idő 
figyelembevételével felmondom. A felmondási idő a közlés 
napján kezdődik. 
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Felelős: Beró László polgármester 
Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
17/2020. (V.18.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy Almásfüzitő Község 
Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadom. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
18/2020. (V.18.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy az Almásfüzitői Szociális 
Alapellátási Intézmény vezető álláshelyére pályázatot teszek 
közzé a melléklet szerinti tartalommal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
19/2020. (V.18.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján úgy határoztam, hogy 
az ALFen Kft. 2019. évi éves beszámolójáról szóló tájékoztatást 
elfogadom. Felhatalmazom Folczné Kerek Etelka 
alpolgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében, a 
taggyűlésen a beszámoló elfogadását támogassa.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
20/2020. (V.18.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy a Pozsonyi Kft. és 
Almásfüzitő Község Önkormányzat között fennálló bérleti 
jogviszonyt 2020.05.31. -i hatállyal közös megegyezéssel 
megszüntetem. 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
21/2020. (V.18.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy a 2931 Almásfüzitő, Petőfi út 
1. sz. alatt lévő (Hrsz: 62.hrsz.) 115 m2 alapterületű nem 
lakás céljára szolgáló helyiség- gyógyszertár megnevezésű 
ingatlant meghirdetem gyógyszertári célú hasznosításra a 
melléklet szerint. 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
22/2020. (V.18.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
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alapján úgy határoztam, hogy a Petőfi Sándor Kulturális 
Szabadidőközpont és Könyvtár valamint a Tatabányai 
Tankerületi Központ között a 140/2019.(IX.19.) AK Kt. 
határozat alapján létrejött Sportház-használati 
Megállapodásban foglalt használati díj fizetési 
kötelezettségtől eltekintek 2020.04.01.-től a digitális oktatás 
fennállásának idejére. 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
23/2020. (V.18.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy az Almásfüzitői Sün Balázs 
Óvodában a veszélyhelyzet ideje alatt négy 
csoportszobában történik az óvodai neveléssel kapcsolatos 
ügyeleti feladatok ellátása. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének  
24/2020. (V.18.) Határozata 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy Almásfüzitő Község 
Önkormányzat és Dr. Szmirnova Éva fogorvos közötti 
egészségügyi feladatellátás fogorvosi alapellátás 
helyettesítésére vonatkozóan megbízási szerződést jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal megkötöm. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének 
25/2020. (V. 19.) Határozata 
„SKHU Limes Romanus Azaum 
Római Tábor továbbépítése” tárgyú 
pályázat keretében megvalósuló 
AZAUM RÓMAI TÁBOR 
továbbépítése építési beruházás” 
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró 
döntés meghozataláról, a nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy   
1) a „SKHU Limes Romanus Azaum Római Tábor 

továbbépítése” tárgyú pályázat keretében 
megvalósuló AZAUM RÓMAI TÁBOR 
továbbépítése építési beruházás” tárgyú eljárást 
eredményessé nyilvánítom.   

2) Megállapítom, hogy az ajánlatételi felhívás II.2.5.) 
pontjában meghatározott bírálati szempontra 
figyelemmel – Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont 
alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési 
szempont –, hogy a közbeszerzési eljárásban a  
(Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft., 
Magyarország 2900 Komárom, Laktanya Köz 
9.) ajánlattevő tette az érvényes, legjobb ajánlatot.  

3) A Bíráló Bizottság és a közbeszerzési szakértő 
döntési javaslatára a „SKHU Limes Romanus 
Azaum Római Tábor továbbépítése” tárgyú 
pályázat keretében megvalósuló AZAUM RÓMAI 
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TÁBOR továbbépítése építési beruházás” tárgyú 
közbeszerzési eljárást lezáró döntést a következők 
szerint hozom meg: a nyertes ajánlattevő a (Wolf-
Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft., 
Magyarország 2900 Komárom, Laktanya Köz 
9.) 

4) A nyertesnek kihirdetett (Wolf-Farkas Építőipari 
és Szolgáltató Kft.) gazdasági szereplővel 
(székhely: Magyarország 2900 Komárom, Laktanya 
Köz 9.) (képviseli: Farkas Péter István ügyvezető, 
Adószám:10562318-2-11) vállalkozási szerződést 
kötök a határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal. 

5) Elfogadom az Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
szóló hirdetményt a határozat 2. melléklete szerinti 
tartalommal, és közzéteszem azt a Közbeszerzési 
Adatbázisban.   

Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 

Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Polgármesterének 
26/2020. (V. 27.) Határozata 
„Parkgondozási munkák 
Almásfüzitőn” tárgyú közbeszerzési 
eljárást lezáró döntés meghozataláról, 
a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján úgy határoztam, hogy   

1. a „Parkgondozási munkák Almásfüzitőn” tárgyú 
eljárást eredményessé nyilvánítom.   

2. Megállapítom, hogy az ajánlatételi felhívás II.2.5.) 
pontjában meghatározott bírálati szempontra 
figyelemmel – Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont 
alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési 
szempont –, a közbeszerzési eljárásban a 
ZÖLDZÓNA PLUSZ Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (2481 Velence, Csemete utca 35.) 
ajánlattevő tette az érvényes, legjobb ajánlatot.  

3. A Bíráló Bizottság és a közbeszerzési szakértő 
döntési javaslatára a „Parkgondozási munkák 
Almásfüzitőn” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró 
döntést a következők szerint hozom meg: a nyertes 
ajánlattevő a ZÖLDZÓNA PLUSZ 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (2481 Velence, Csemete 
utca 35.) 

4. A nyertesnek kihirdetett ZÖLDZÓNA PLUSZ 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (2481 Velence, Csemete 
utca 35.,  ügyvezető: Milovics Mónika, Adószám: 
23345058-2-07) vállalkozási szerződést kötök a 
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

5. Elfogadom az Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
szóló hirdetményt a határozat 2. melléklete szerinti 
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tartalommal, és közzéteszem azt a Közbeszerzési 
Adatbázisban.   

Határidő: azonnal 
Felelős: Beró László polgármester 


