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Jegyzőkönyv

Készült: Sáska község Önkormányzata Képviselő-testiilete áItat 2016. március 30-án
(szerdán ) 18 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.

Jelen vannak: Kovács Nándor polgármester
Konkoly Norbert alpolgármester
Horváth Bence képviselő
Jehoda István képviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:

Albertné Asztalos Anita képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lászlőné jegyző

Jegyzőköny!ryezető:

Takács Lászlőné jegyző

Kovács Nándor polgármester üdvözöIte a jegyzőt, és a képviselőket. Megállapította, hogy
a testtileti ülés határozatkepes, hisz 4 kepviselő jelen van, azijlést megnyitotta. Kérte a
képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat, azza\, a kiegészítéssel,
ho gy táj éko ztatást ad a p áIy énati e gyeztetésrő 1.

Képviselőtestiilet e gyhangúla g, 4 igen szav azattal elfo gadta az alábbi

Napirendet: 1./ Vegyes, aktuális ügyek.

a.) Sáska község vizlközmű vagyonértékelése
b.) Közbeszerzési Terv elfogadása

Előadó: KovácsNándor polgármester



1./Napirend:

a.) Sáska község vizikőzmű vagyonértékelése

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a vízlkőzmű
vagyonértékeléséről szóló előterjesztést, szakvéleményét. DRV. által üzemeltetett vizíközmű
vagyonérték e l24.844.064.-ft .

Kérte a képvi selők vélemény ét, hozzászólás át.

Jehoda István képviselő elmondta, hogy a vagyonértéket bettíkkel is felttíntették, de elírás
tÖrtént az értéket l2.484.460.-ft-ban határoztákmeg. Kérte azüzemeltető tájékoztatását az
elírásró1.

Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket fogadják el ahatározat-tervezetet.

KépviselŐ-teshilet egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartőzkodás nélkii|
megfuozta az aláhbi:

I2t2016.(III.29.)Ökt.s z. h a t á r o z a t

Sáska község Önkormány zatának Képviselő-testtilete, a tulaj donában lévő
víziközművekre vonatkozó, a Dunántuli Regionális yizmű zrt. által
elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt
elfogadja. sáska község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő
adatokat a vizlközművek vagyonértékelésének szabályairől és a vízlközmű-
szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 2412003. (Y.
29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain
2016. január l-i fordulónappal átvezetl. A vagyonértékelés szerinti
vagyonérték 124.844.064-Ft. Az Önkormányzat' tulajdonában lévő
vízlközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített
vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelósben rögzítettek
szerint, amely vagyon elemeinek új bekenilési értékeként történő
meg| elenítése az Önko rmányzat számviteli nyilvántartásaib an 20I 6. j anuár
l-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal
megállapított vagyonérték a 2015. július 1. - december 31. között aktivált
beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016.
január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték
úua án került megállapításra.

Képviselő-testíilet utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről tájókoztassa a
DRV.Zrt-t.

Felelős: Kovács Nándor polgármester
Takács Lász|őné jegyző

Határidő: 2016. március 31.
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b.) Közbeszerzési Terv elfogadása

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az előterjesztést. A
költségvetésbe nem terveztek olyan beruházással ami eléri a közbeszerzési értékhatárt.
Amennyiben év közben olyan pályínatbenyújtásráralesz lehetőség, hogy elérik az értél<határt,
akkor aközbeszerzési tervet el lehet fogadni.

Kérte a képviselőket fogadják el ahatározattervezetet.

Képviselő-testi,ilet egyhangulag, 4 ígen szavazalta| ellenszavazat és tartőzkodás nélkiil
meghozta az alábbí:

13t2016.(Ill.30.)Ökt.sz. h a t á t o z a t o t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testíilete 2016. évben nem kívián
közh eszeruési elj árást lefolytatni.

c.) pály azati lehető s égr őI táj ékoztatás

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy.. előzetes egyeztetés alaplán a jegyző
asszorrnyal együtt felkeresték a Veszprém Megyei Onkormányzat jegyzőjét, és munkatársait.
Elmondták, hogy milyen elképzelése van az önkormányzatnak a faluhá.z beépítésére
vonatkozólag. Szálláshely kialakítására nincs pályázat. Energetikai pá|yázat keretóben el lehet
végezni az épület szigetelését, - kíilső, belső aljzat szigetelést a járőLapozást, a
szerelvényezést. A könfirárt át lehetne helyezni afaluhánba. Arra nincs lehetőség, hogy egy
helyen kerüljön elhelyezésre az orvosi rendelő, hivatal, valamint könyvtár. Az orvosi rendelő,
hivatal épületet jó. A Veszprém Megyei Önkormányzat vállalja a páIyázat elkészítósét a
bekerülési költség l %-áérL Ha nyer a páIyázat akkor a beftzetett összeget visszautalják,
mivel a páIyázat keretében elszámolható a költség . A fafuhéz tetőterére készült tew, azt kell.
akblaltzá|ni. Hornyák Attila tervezővel felveszi a kapcsolatot, Ő készítette a tervet.

Kérte a képviselők véleményé t, hozzászőlását.

Horváth Bence képviselő kérdezte, hogy energetikai korszerűsítés keretében napelem,
napko l l ekto r e|he|y ezhető - e?

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy beépíthető a megújult energia. Amikor
megjelenik apáIyínat, akkor vissza térnek rá, addigegyeztet atewezővel.

Megköszönte a képviselők megielenését és az ülést 18,15 órakorbezárta.

k.m.f.t.
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Kovács Náni[or-
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