
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 504-7/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 17-én
14:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 
 

Jelen vannak:

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Sárvári Attila alpolgármester
Bőczi Ernő képviselő
Németh Ottó Béla képviselő
Sárvári Tamás képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 
Dr. Szabó Tímea jegyző
megbízásából:

Tóthné Titz Éva aljegyző

Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Sárvári  Attila  alpolgármester:   köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az   5   fős
testületből 4 fő van jelen, így az ülés határozatképes. Molnár Endre Sándor polgármester úr
jelezte távolmaradását, így igazoltan van távol. 
Ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket: 

1.) Balaton-felvidéki Szociális Szolgálatnál gépkocsivezető munkaviszony megszüntetése
2.) Közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés ( falugondnoki autó beszerzéséhez ) 

Kéri, hogy aki a napirendeket el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. 
     

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

51/2015. (VIII.17.) HATÁROZATA

 A 2015. augusztus 17-i ülés napirendjéről 

1



Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2015.  augusztus  17-i  ülés
napirendjeit az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Balaton-felvidéki Szociális Szolgálatnál gépkocsivezető munkaviszony megszüntetése
2.) Közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés ( falugondnoki autó beszerzéséhez ) 

1.) Balaton-felvidéki Szociális Szolgálatnál gépkocsivezető munkaviszony megszün-
tetése

Sárvári  Attila  alpolgármester: ismerteti  a Tapolca Környéki  Önkormányzati  Társulás  által
megküldött határozati javaslatot.
Kérdezi, hogy a jelenlévők részéről van-e kérdés, észrevétel. Amennyiben nincsen kérdés, ja-
vasolja, hogy a testület fogadja el az ismertetett határozati javaslatot. 

     
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

52/2015. (VIII. 17.) HATÁROZATA

A Balaton-felvidéki Szociális Szolgálatnál gépkocsivezető munkaviszony 
megszüntetéséről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a
Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálatnál  egészségügyi  okok  miatt  felmentésre  kerülő  közalkalmazottat  (1  fő
gépkocsivezető)  a  fenntartói  körén  belül  működő  intézményénél  a  meglévő  üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken
a felmentéssel érintett személy jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélkül foglalkoztatására nincs lehetőség.

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a létszámleépítéssel  kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását
támogatja, azzal egyetért.

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: 2015. augusztus 30.

2.) Közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés ( falugondnoki autó beszerzéséhez ) 

Sárvári  Attila  alpolgármester:   az  elmúlt  ülésen  döntött  a  Képviselő-testület  a  gépjármű
beszerzésére  elkészített  Eseti  Közbeszerzési  Szabályzat  elfogadásáról.  Ez  alapján  a
hirdetmény  közzététele  és  tárgyalás  tartása  nélküli  közbeszerzési  eljárásban  benyújtott
ajánlatok  értékelésére  a  mai  napon  12.30  órakor  a  Bírálóbizottság  megtartotta  ülését.  A
Bírálóbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet ismerteti a Képviselő-testület tagjaival. 
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Kérdezi, hogy a jelenlévők részéről van-e kérdés, észrevétel. Amennyiben nincsen kérdés, ja-
vasolja, hogy a Bírálóbizottság javaslatait fogadják el és a közbeszerzési eljárásban legkedve-
zőbb  ajánlatot  tevő  AUTÓ-NEXUS  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (8200  Veszprém,
Észak-keleti útgyűrű 12.) által benyújtott ajánlatot nyilvánítsák érvényesnek, hirdessék ki az
eljárás nyertesének, továbbá bízzák meg a Polgármestert a szerződés megkötésével. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással jelezze. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

53/2015. (VIII. 17.) HATÁROZATA

A falugondnoki buszra kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  megállapítja,  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.) MHV közlemény támogatásából megvalósuló gépjármű-
beszerzése”tárgyában  indított  közbeszerzési  eljárás   -  a  Közbeszerzési  Bírálóbizottság
javaslata alapján -  a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
122/A. §-a alapján eredményes. 

A Képviselő-testület, mint a legkedvezőbb ajánlatot tevő AUTÓ-NEXUS Kereskedelmi és
Szolgáltató  Kft. (8200  Veszprém,  Észak-keleti  útgyűrű  12.)  által  benyújtott   -  nettó
7.980.000,- Ft, bruttó: 10.084.650,- Ft -  ajánlatot érvényesnek nyilvánítja és az ajánlattevőt
az eljárás nyertesének kihirdeti.

Felhatalmazza a Polgármestert,  hogy az Önkormányzat  nevében a szerződést kösse meg a
nyertes ajánlattevővel.

Felelős:  Molnár Endre polgármester
Határidő:  azonnal

Sárvári  Attila  alpolgármester: kérdezi,  hogy  van-e  egyéb  kérdés,  észrevétel,  javaslat.
Megállapítja, hogy nincsen, megköszöni a részvételt és az ülést 14:25 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Sándor      Sárvári Attila                                  dr. Szabó Tímea 
      polgármester        alpolgármester                                           jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:          Tóthné Titz Éva
                                                                                        aljegyző
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