
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 
8308.S á s k a, Rákóczi u.4.  
Tel: 87/510-344 
 
Száma: 2-6/2014. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 
Készült: Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2014. április 15-én  
   (kedden ) 18  órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  üléséről. 
 
Helye:  Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.   
 
Jelen vannak: Kovács Nándor   polgármester 
   Jehoda István             képviselő 
                         Konkoly Norbert       képviselő 
                         Tóth Zoltán                képviselő 
 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: 
 
                         Horváth Árpád           alpolgármester  
 
Tanácskozási joggal meghívott:      
 
   Takács Lászlóné          jegyző 
      
Jegyzőkönyvvezető: 
 
  Takács Lászlóné             jegyző  
 
Kovács Nándor polgármester üdvözölte a jegyzőt,  és a  képviselőket. Megállapította, hogy 
a testületi ülés határozatképes, hisz  4   képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a 
képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat. 
 
Képviselőtestület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontokat, és 
meghozta az alábbi: 
 
28/2014.(IV.15.)önkormányzati határozatot 
 
           Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április  15-én 18  
                      órai  kezdettel rendkívüli   nyilvános  ülést tart, melynek napirendjét alábbiak  
                      szerint  hagyja jóvá:  
 

          1./ Új gépjármű, mikrobusz beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás  
               eredményhirdetése, nyertes kiválasztása. 

 
                           Előadó: Kovács Nándor   polgármester 
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N a p i r e n d :  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a gépjármű beszerzésére vonatkozólag 
megküldte a közbeszerzést lefolytató Firmigter Bt. a közbeszerzési bíráló bizottság 
szakvéleményéről szóló jegyzőkönyvet, valamint a döntés-előkészítő javaslatot. 2014. 
március 24-én ajánlattételi felhívást küldött a Vörös Szerviz Kft. Szombathely, Ring-Autó 
Kft. Veszprém, és Porsche Inter Autó Hungaria Kft. Győr részére. Egy cég nyújtott be 
ajánlatot a Ring-Autó Kft. Ajánlata megfelelt a felhívásban foglaltaknak, ezért javasolta a 
közbeszerzést bonyolító cég, hogy hirdesse ki nyertesnek. Az értékelés alapján a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartozó ajánlatot nyújtotta be, nettó 10.200.000.-ft. 
összeggel.  
 
Részletesen ismertette az autó alapfelszereltségét, és a választott extra felszereléseket. 
Ismertette a határozat tervezetet. Kérte annak elfogadását. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi: 
 
29/2014.(IV.15.)Ökt.sz. h a t á r o z a t  

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII.törvény 122/A § szerinti közbeszerzési eljárásban „Új 
gépjármű, mikrobusz beszerzése” tárgyában  az alábbi döntést hozta: 

Képviselő-testület elfogadta a Bíráló Bizottság 2014. április 14. bíráló 
bizottsági ülésen hozott   01/2014.(IV.14.)BB. számú   és  02/2014.(IV.14.)BB. 
számú szakvéleményében foglaltakat.  

Képviselő-testület megállapította, hogy a Ring- Autó Kft. ajánlata érvényes, 
mivel ajánlata megfelel a felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak.  

Közbeszerzés nyertese a Ring-Autó Kft., mivel az értékelési szempontok 
alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot 
nyújtotta be.  

Az eljárásban a rendelkezésre álló összeg és becsült összeg: nettó 10.200.000.-
ft. 

Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás eredményét 
hirdesse ki.  

Képviselő-testület meghatalmazza a Firmiter Bt. Balatonfüred, Móricz 
Zsigmond u.18/A. céget, hogy az eredményhirdetési jegyzőkönyvet, az ajánlat 
elbírálását tartalmazó összegzést küldje meg az ajánlattevőnek.  

Felelős: Kovács Nándor polgármester 
 Harsányi István hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

Határidő: Azonnal. 
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Kovács Nándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a szennyvízszolgáltató a 
DRV. küldött egy levelet, melyben felajánlották, hogy az önkormányzat vásároljon 1 db. 
10.000.-ft. névértékű DRV.Zrt. részvényt, mellyel a társaságban az önkormányzat tulajdont 
szerezhet. Céljuk azt, hogy a víziközmű szolgáltatási tevékenység, külföldi és 
magántulajdonba ne kerüljön.  

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 4 igen szavazattal,ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozták az alábbi: 

30/2014.(IV.15.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete  1 db. 10.000.-ft. 
névértékű  részvényt vásárol a víziközmű szolgáltatótól a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zártkörően Működő Részvénytársaságtól Siófok. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  a részvény-
átruházási szerződés aláírására, a vételár utalására. 

Felelős: Kovács Nándor polgármester 

Határidő: Azonnal. 

Kovács Nándor polgármester tájékoztatta a képviselőket , hogy a szennyvízre vonatkozólag 
üzemeletetési szerződésük van a DRV-val, amely 2022-ben jár le. Jogszabály változás miatt 
el kell végeztetni a beruházás vagyonértékelését, hivatásos értékbecslővel. A központi 
szennyvíztelep Tapolcán van, oda tartoznak a lesencei települések Zalahaláp, Sáska. Volt egy 
megbeszélés ahol megállapodtak arról, hogy közösen végeztetik el az értékbecslést, az 
értékbecslő díját pedig beszállított szennyvíz arányának megfelelően elosztják. Tapolca 
vállalta fel a lebonyolítást, az értékbecsléshez szükséges adatokat megküldték. 2611 méter a 
nyomóvezeték hossza, utána gravitációval jut el a szennyvíz a telepre. 2 szivattyú be van 
beépítve, egy pedig a telepen van, tartalékban.  Egy szivattyú értéke 1,5 millió forint, ezért 
arra nagyon oda kell figyelni.  

Elmondta, hogy Horváth Lajosné Sáska, Rákóczi u.29.sz. alatti lakos kérelmet nyújtott be, és 
kérte a vízelvezetés megoldását. Kérése jogos, az átereszeket már megvásárolták, 
beépítésükre rövidesen sor kerül. Erről tájékoztatni fogja bejelentőt. 

Megköszönte a képviselők megjelenését, és az ülést 18,45 órakor bezárta. 

 

       k.m.f.t. 

         Kovács Nándor      Takács Lászlóné 
           polgármester            jegyző  

 

 


	1./ Új gépjármű, mikrobusz beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás
	eredményhirdetése, nyertes kiválasztása.

