
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 504-9/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 
07-én   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 polgármester
Bőczi Ernő képviselő
Németh Ottó Béla képviselő
Sárvári Tamás képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 
Dr. Szabó Tímea jegyző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár Endre polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület 4 fővel
határozatképes.  Alpolgármester Úr egyéb elfoglaltság okán nem tud megjelenni. Ismerteti a
meghívóban szereplő napirendeket:

1. Ford Transit gépjármű értékesítése 
2. Adósságkonszolidációban részt nem vett települések 2014. évi támogatása jogcímen 

elnyert összeg felhasználása

Javasolja a napirend elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

67/2015. (X. 07.)  HATÁROZATA

 A 2015. október 07-i ülés napirendjéről 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2015.  október  07-i  ülés
napirendjeit az alábbiak szerint elfogadja:

1. Ford Transit gépjármű értékesítése 
2. Adósságkonszolidációban részt nem vett települések 2014. évi támogatása 

jogcímen elnyert összeg felhasználása
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1.) Ford Transit gépjármű értékesítése

Molnár Endre polgármester:   köztudott, hogy a buszpályázaton nyert az önkormányzat, mely
már  meg  is  érkezett,  ezért  a  régit  szeretnék  értékesíteni.  Ezzel  kapcsolatosan  mindenki
megkapta az előterjesztést. Egy versenyeztetési eljárás keretében kell értékesíteni. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  a  versenyeztetési  szabályzatot  is  el  kellene  fogadni,  mert  a
vagyonrendeletnek ugyan függeléke most egy hatályban lévő versenyeztetési szabályzat, de
az egy Veszprém méretű városnál állná meg a helyét a benne lévő bonyolult szabályok okán.
A kiküldött  szabályzat  egy  kisebb  településre  szabott  versenyeztetési  szabályzat.  
A pályázati felhívás is ennek megfelelően készült, benne van minden, amire szükség lehet. 

Molnár Endre polgármester:   a 2.5. pontnál lehet látni, hogy a pályázati kiírás és a pályázat
benyújtása közötti idő legalább 15 nap. Ha elfogadja a testület a pályázati kiírást, akkor egy
rövidebb határidőt kell megállapítani. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: kisebb időtartamot is bele lehet venni, ez egy legalább időtartamot
tartalmaz. Itt lehet írni akár legalább 8 napot és akkor értékesítéstől függően mindig a pályá-
zati felhívásnál eldönti a testület. 

Molnár  Endre polgármester:   javasolja,  hogy vegyenek szűkebb időt,  legalább 10 napot.
Javasolja továbbá, hogy 3.6 pontban is redukálják az időpontot 10 napra. 
Kérdezi,  hogy  van-e  megjegyzés,  észrevétel,  kérdés.  Megállapítja,  hogy  nincsen,  ezért
javasolja a módosítások figyelembevételével a versenyeztetési szabályzat elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

68/2015. (X. 07.)  HATÁROZATA

Versenyeztetési szabályzat elfogadásáról 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  álló  vagyon
elidegenítésére és hasznosítására vonatkozó versenyeztetési szabályzatot elfogadja. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   az előterjesztés részét képezi a pályázati felhívás, és ha hirdetést
tesz közzé az önkormányzat, a Zöld Újságban, vagy a hasznaltauto.hu honlapon, azzal, hogy a
részletes pályázati kiírás megtekinthető a település honlapján. 

Molnár Endre polgármester:   a pályázati kiírásban  szerepelnek kipontozott részek, erre tesz
javaslatot.  A  pályázati  kiírás  időpontja:  2015.  október  07.  A  vételi  szándék  benyújtási
határideje: 2015. október 21. A tárgyalás időpontja még a hosszú hétvége előtt: 2015. október
22.  16 óra. Kérdezi, hogy a pályázati tárgyaláson kinek kell jelen lennie? 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a pályázati kiírásban dőlt betűvel szerepel a pályázatbíráló bizottság.
A testület eldönti, hogy a felhatalmazza a polgármestert a pályázatok elbírálására, vagy pedig
választ bizottságot erre a célra. 
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Molnár Endre polgármester:   amennyiben a testület megbízik személyében, ő elvállalja ezt a
feladatot. Az árat is meg kell határozni, melyre 3.600.000 Ft-ot javasol. Tehát ez azt jelenti,
hogy az ajánlatnak legalább ilyen összegűnek kell lennie? 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a ajánlatoknak legalább ilyen összegűnek kell lennie, alacsonyabb
nem lehet. Ebben az esetben fordítva működik, mint általában, ha magánemberként értékesít
autót. 

Molnár Endre polgármester:   lehet, hogy barátságosabb lenne a 3,5 millió forint. 

Sárvári  Tamás képviselő:   kérdezi,  hogy ezt az összeget megadják az autóért,  mi történik
akkor, ha még sem? 

Molnár Endre polgármester:  véleménye szerint igen, amennyiben nem, akkor még egy kör
szükséges a pályázati kiírásban. Van arról információ, hogy Salföld, illetve Mindszentkálla is
3 millió forint feletti összegért értékesítette a buszát.  Javasolja a 3,5 millió forintot, bár elég
nagy a kínálat. Még szükséges a licit lépcsőt megállapítani. Személy szerint 10.000 Ft licit
lépcsőt javasol.

Bőczi Ernő képviselő: véleménye szerint százszor jobb állapotban lévő autó, mint a környező
települések autói. 

Molnár Endre polgármester:  amennyiben valakinek komoly vételi szándéka van, akkor  egy
hónapon belül hozzá tud jutni. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  a  határozatban  még  szerepeltetni  szükséges,  hogy  milyen
fórumokon hirdeti meg az önkormányzat az autót a saját honlapján, illetve a hirdetőtáblán
kívül. 

Molnár Endre polgármester:  javasolja a hasznaltauto.hu honlapon meghirdetni és akkor itt a
képek is magukért beszélnek. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  az elhangzottak alapján tehát a határozati javaslatban az marad,
hogy a polgármestert hatalmazza fel a testület a versenytárgyalás lebonyolítására. 

Molnár  Endre  polgármester:  az  elhangzottak  alapján  javasolja  a  határozati  javaslat
elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2015. (X. 07.)  HATÁROZATA

A tulajdonát képező Ford Transit személygépkocsi értékesítéséről 

1. Szentbékkálla Község Önkormányzata, mint az LGW-691 forgalmi rendszámú
Ford  Transit  személygépkocsi  tulajdonosa  a  tárgyi  ingósággal  kapcsolatban
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kifejezi eladási szándékát, a pályázati kiírást jóváhagyja, abban a személygépkocsi
minimum vételárát 3.500.000 Ft-ban, azaz forintban határozza meg.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás helyben
szokásos  közzétételén  túlmenően  a  hasznaltauto.hu  felületen  történő
megjelenítésére.

 
3.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  versenytárgyalás
lebonyolítására. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2015. október 21.

2.Adósságkonszolidációban részt nem vett települések 2014. évi támogatása jogcímen 
elnyert összeg felhasználása

Molnár Endre polgármester:  a település támogatásban részesül, melynek vannak feltételei, de
ez még 2014. évi támogatás, melyet még ebben az évben el kell költeni. Az összeg 2.950.000
Ft, melynek kettő tétele van: a közösségi ház könyvtár és kulturális része, a másik pedig a
szociális egység. Ezzel összefüggésben három dolog van nevesítve a pályázatban: nyílászárók
cseréje, villanyszerelés, illetve burkolat csere, melyekre vonatkozó ajánlatokat ismerteti. 
A burkolásra  vonatkozó ajánlat  tartalmazza  azt  is,  amely egy burkoláshoz kapcsolódik.   
A támogatáson  kívül  forrás  erre  vonatkozóan  még  a  testvértelepülés  erre  a  célra  nyújtott
támogatása, plusz saját forrás a tartalék terhére. 
Ajánlat van még a kőműves munkákra, villanyszerelésre és a nyílászárókra. A nyílászárókra
vonatkozó  két ajánlat közül a tapolcai cég ugyan drágább, de több munkát tartalmaz. Horváth
Miklós  ajánlatában  dupla ajtó  helyett  szimpla  szerepel,  továbbá bádog munkák nincsenek
benne. 
Véleménye szerint a Pálffy és Papp vállalkozásnál az is fontos, hogy  hangsúlyt fektettek a
rusztikus megjelenésre, így az épület jellege nem változik. Ezért személy szerint  a Pálffy és
Papp Kft  ajánlatát javasolja elfogadni azzal, hogy előzetes egyeztetés alapján várhatóan lehet
még  engedményt  szerezni.  Ezért  úgy kéri  a  felhatalmazást,  hogy mint  keret,  amiből  még
engedmény adható.
Elmondja,  hogy még szükség lesz  épületgépészeti  munkákra  is,  azaz  vízvezeték-  és  fűtés
rendszer szerelésre. A fűtésre már rendelkezésre áll egy ajánlat 385.481 Ft összegben úgy,
hogy a fűtés csövek az aljzatban kerülnek elhelyezésre. 
Javasolja elfogadásra a villanyszerelést, a kőműves munkákat, illetve a Pálffy és Papp Kft-től
a   nyílászárók  cseréjére  vonatkozó  ajánlatot  azzal,  hogy  ugyan  elfogadja  a  testület,  de
felhatalmazza arra, hogy tárgyaljon még engedményért. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2015. (X. 07.)  HATÁROZATA

Felújítási munkálatokról 
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentbékkálla Kossuth u. 11. 
szám alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítására a következő ajánlatokat elfogadja:
I.  Villamos  hálózat  felújítására  a  TELUX Bt  (8254 Kővágóörs,  Kossuth u.  23.)  ajánlatát
összesen bruttó 1. 169. 667 Ft értékben, melyből a könyvtár épületrész bruttó 676. 308 Ft; a
szociális épületrész bruttó 493. 359 Ft. 

II.  A  kőműves  munkálatokra  a  Sárvári  Kft.  (8281  Szentbékkálla,  Dózsa  György  u.  19.)
ajánlatát
II. 1. A szociális helyiség és vizesblokk felújítására bruttó 2. 812. 529 Ft összegben;
II. 2. A könyvtár épületrész felújítására bruttó 2. 964. 409 Ft összegben;
II. 3. Faláttörés és nyílászáró helyének kialakítására bruttó 87. 376 Ft összegben. 

III. A nyílászárók cseréjére a Pálffy és Papp Kft. (8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.) ajánlatát
III. 1. A könyvtár épületrészre bruttó 1. 396. 583 Ft összegben;
III. 2. A szociális épületrészre bruttó 1. 215. 867 Ft összegben. 

A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert  az ajánlatoknak megfelelő szerződések
megkötésére,  amennyiben  erre  mód  van,  engedmény  elérése  érdekében  tárgyalások
folytatására, valamint a munkálatok elvégeztetésére. 

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

Molnár  Endre  polgármester: Megkérdezi,  hogy  van-e  észrevétel,  javaslat,  kérdés.
Megállapítja, hogy nincsen, megköszöni a részvételt és az ülést 08:30 órakor bezárja. 

K.m.f.

     Molnár Endre                                                  Dr. Szabó Tímea       
      polgármester                                                   jegyző
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