
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 504-6/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 28-án   
08:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 
 

Jelen vannak:

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Molnár Endre Sándor polgármester
Sárvári Attila alpolgármester
Bőczi Ernő képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 
Dr. Szabó Tímea jegyző

Csik Tímea jegyzőkönyvvezető

Molnár Endre Sándor polgármester:   köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a  5  fős
testületből  3  fő  van  jelen,  így  az  ülés   határozatképes.  Németh  Ottó  és  Sárvári  Tamás
képviselők  igazoltan  vannak  távol,  egyéb  elfoglaltságuk  okán  nem  tudtak  megjelenni.
Ismerteti a meghívóban szereplő napirendet: 

1.) Közbeszerzési eljárás lefolytatása falugondnoki autó beszerzésére 

Kéri, hogy a ki a napirendet el tudja fogadni kézfeltartással jelezze. 
     

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

46/2015. (VII. 28.) HATÁROZATA

 A 2015. július 28-i ülés napirendjéről 

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. július 28-i ülés napirendjét 
az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Közbeszerzési eljárás lefolytatása falugondnoki autó beszerzésére 
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1.) Közbeszerzési eljárás lefolytatása falugondnoki autó beszerzésére 

Molnár Endre Sándor polgármester:   az önkormányzat a 21/2015. (IV. 17.) MVM rendelet
alapján 7.980.000 Ft összegű támogatást nyert falugondnoki busz beszerzésére. Ehhez a be-
szerzéshez közbeszerzési  eljárást  szükséges lefolytatni,  mely keretében eseti  közbeszerzési
szabályzatot kell elfogadni. Továbbá döntést kell hozni a közbeszerzési eljárás megindításá-
ról, a közbeszerzési terv módosításáról, közbeszerzési szakértő megbízásáról, valamint a do-
kumentáció elfogadásáról.  Kérdezi, hogy a jelenlévők részéről van-e kérdés, észrevétel. 
A közbeszerzési tervben szereplő határidőt meghosszabbíthatja a testület, de akár maradhat-
nak is a tervben szereplő határidőnél. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  maradhatnak a tervben szereplő határidőnél, mivel egyrészt ez egy
terv, másrészt pedig a tervben is úgy szerepel, hogy tervezett, illetve várható időpontja. To-
vábbá a közbeszerző által összeállított forgatókönyvnek megfelel, tehát maradhat ebben a for-
mában. 

Molnár Endre Sándor polgármester:   amennyiben nincsen kérdés, javasolja, hogy a testület
először döntsön a közbeszerzési eljárás megindításáról, illetve a közbeszerzési terv módosítá-
sáról. 

     
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

47/2015. (VII. 28.) HATÁROZATA

Közbeszerzési eljárás megindításáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az  Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  2015-től  igénybe  vehető  támogatások  részletes
feltételeiről szóló 55/2015. (IV.24.) MVH közlemény támogatásából megvalósuló gépjármű
beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárást folytat le. 

A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a 8/2015. (II. 23.) határozatával megállapított
2015. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat mellékletében szereplő terv szerint módosítja. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: azonnal

Molnár Endre Sándor polgármester:  terjedelmes, de alapos az eseti közbeszerzési szabályzat. 
Kéri, hogy aki a szabályzatot el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

48/2015. (VII. 28.) HATÁROZATA

Eseti Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Európai  Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  a  vidéki  gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére  2015-től  igénybe  vehető  támogatások részletes  feltételeiről
szóló  55/2015.  (IV.24.)  MVH  közlemény  alapján  elnyert,  támogatásából  megvalósuló
gépjármű  beszerzése  tárgyában  az  erre  az  eljárásra  alkalmazandó  Eseti  Közbeszerzési
Szabályzatot elfogadja.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: azonnal

Molnár Endre Sándor polgármester:  javasolja a közbeszerzési dokumentáció elfogadását is. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

49/2015. (VII. 28.) HATÁROZATA

Közbeszerzési Dokumentáció elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  „az  Európai  Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  a  vidéki  gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére  2015-től  igénybe  vehető  támogatások részletes  feltételeiről
szóló 55/2015 (IV.24.) MVH közlemény támogatásából megvalósuló gépjármű beszerzéshez”
tárgyú közbeszerzési dokumentációt elfogadja. 
Felkéri a polgármestert a dokumentáció közlésére.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2015. július 31.

Molnár Endre Sándor polgármester:   közbeszerzési szakértőt szükséges megbízni, aki Dr.
Glavanits Judit, a megbízási díj összege 50.000 Ft. Kéri, hogy aki a megbízással egyetért,
kézfeltartással jelezze. 
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

50/2015. (VII. 28.) HATÁROZATA

Közbeszerzési szakértő megbízásáról 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Európai  Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  a  vidéki  gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére  2015-től  igénybe  vehető  támogatások részletes  feltételeiről
szóló 55/2015. (IV.24.) MVH közlemény támogatásából megvalósuló gépjármű beszerzése
tárgyában szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásában való közreműködésre Dr. Glavanits
Juditot (9023 Győr, Ifjúság krt. 64.) bízza meg. A megbízási díj összege 50. 000 Ft (alanyi
mentes).
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: azonnal

Molnár Endre Sándor polgármester:   kérdezi, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel, javaslat.
Megállapítja, hogy nincsen,  megköszöni a részvételt és  az  ülést 08:25 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Sándor dr. Szabó Tímea
   polgármester         jegyző
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