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Az ülésen hozott határozatok száma:    tárgya: 

86/2019. (VIII. 15.) önkormányzati határozat döntés a napirendi pontok elfogadásáról. 

 

87/2019. (VIII. 15.) önkormányzati határozat  döntés a Ságvár szennyvízelvezető és tisztító 

rendszer megnevezésű víziközmű-rendszerre 

vonatkozó 2020-2034. évi gördülő fejlesztési 

tervről. 

 

88/2019. (VIII. 15.) önkormányzati határozat   döntés eszközvásárlásról a DRV Zrt. részére a 

2018. évi eszközhasználati díj terhére a ságvári 

szennyvíztelep biztonságos üzemeltetése 

érdekében. 
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JEGYZŐKÖNYV, 

amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. augusztus 15. napján 14 óra 31 perckor megtartott  

nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő utca 16. 

 

Jelen vannak:  

Kecskés Gábor polgármester – levezető elnök, 

Bódis József alpolgármester, 

Bodóné Császár Anna képviselő, 

Bodó Ferencné képviselő,  

Sárvári Norbert képviselő. 

 

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:  

Budainé Vajk Ildikó jegyző, 

Koltai Bernadett aljegyző, jegyzőkönyvvezető. 

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:  

- 

 

Távol vannak: 

Juhász István képviselő, 

igazolt távollét a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 27.) 

önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés e) pontja és 95/A. § (1) bekezdése alapján. 

Lengyel Ferenc képviselő, 

igazolt távollét a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 27.) 

önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés d) pontja és 95/A. § (1) bekezdése alapján. 

 

Kecskés Gábor polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott 

képviselőket, és aljegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a 

megválasztott 7 képviselő-testületi tagból 5 tag jelen van. Az ülést megnyitja.  

 

Kecskés Gábor polgármester az alábbi napirendi pontot javasolja elfogadásra. 

 

Napirendi pont: 

 

1. Döntés a Ságvár szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-
rendszerre vonatkozó 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervről.  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester  
 

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyetért. 

 

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, 

egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 

86/2019. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 

a napirendi pontok elfogadásáról. 

 

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kecskés Gábor 

polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont: Döntés a Ságvár szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű 
víziközmű-rendszerre vonatkozó 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervről.  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester  
 

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a DRV Zrt. az idei évben is 

megküldte elfogadásra a ságvári szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2020-2034. évi gördülő 

fejlesztési tervét véleményezésre és elfogadásra. A tervezet a képviselők részére az ülést megelőzően 
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kiosztásra került. A fejlesztési tervet áttanulmányozták és ebben a formában nem javasolja az 

elfogadását a tervhez kiosztott összefoglaló táblázatban feltüntetett indokok alapján. Javasolja, hogy a 

testület bízza meg a DRV-vel való további tárgyalásokkal a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület a kiosztott anyagok alapján megtárgyalják a napirendi pontot és a 2020-2034. évre 

vonatkozó a DRV Zrt. által készített gördülő fejlesztési tervet nem fogadja el. 

 

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az alábbi határozati javaslatot 

terjeszti elő. 

 

Határozati javaslat 

döntés a Ságvár szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 

2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervről. 

 

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a mint a 21-14942-1-00100-04 MEKH kóddal 

rendelkező DRV_S_104 számú Ságvár szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerint a Dunántúli Regionális Vízmű 

Zrt. által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási 

tervrészét megtárgyalta, az abban foglaltakkal nem ért egyet a határozat mellékletében felsorolt 

indokok alapján, és a fenti gördülő fejlesztési tervet nem fogadja el. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv 

átdolgozása érdekében a DRV Zrt-vel a szükséges tárgyalásokat és egyeztetéseket lefolytassa és a 

módosított fejlesztési tervet a testület soron következő rendes ülésre terjessze elő elfogadásra. 

 

határidő: 2019. szeptember 25. 

felelős: Kecskés Gábor polgármester 

 

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, 

egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 

87/2019. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 

döntés a Ságvár szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-

rendszerre vonatkozó 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervről. 

 

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a mint a 21-14942-1-00100-

04 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_104 számú Ságvár szennyvízelvezető és tisztító 

rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. §-a szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra 

elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét 

megtárgyalta, az abban foglaltakkal nem ért egyet a határozat mellékletében felsorolt 

indokok alapján, és a fenti gördülő fejlesztési tervet nem fogadja el. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2020-2034. évi gördülő 

fejlesztési terv átdolgozása érdekében a DRV Zrt-vel a szükséges tárgyalásokat és 

egyeztetéseket lefolytassa és a módosított fejlesztési tervet a testület soron következő 

rendes ülésre terjessze elő elfogadásra. 

 

határidő: 2019. szeptember 25. 

felelős: Kecskés Gábor polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző évi gördülő fejlesztési 

tervhez kapcsolódóan idei évi teljesítéssel a DRV. Zrt. az alábbi eszközök beszerzését kéri a 

szennyvíztelep működtetése érdekében: 
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 S2 átemelőhöz 1 db FLYGT NP 3102 SH 255 típusú 1010401 gyári számú szivattyú felújítása 

helyett, 1 db Grundfos SL1.50.80.40.2.51D.Z_15 típusú szivattyú beszerzése bruttó 494 310 

forint értékben, 

 Mikroszűrő egység csere bruttó 1 270 000 forint értékben, 

 Dobszűrő szűrővászon csere bruttó 762 000 forint értékben, 

 2018. évi használati díj terhére az S1, S2 átemelőhöz 1 db Grundfos SL1.50.80.40.2.51D.Z_15 

típusú tartalék szivattyú beszerzése adapterrel bruttó 494 310 forint értékben. 

A fenti eszközök beszerzését indokoltnak tartja és javasolja a testületnek hogy hagyják jóvá és 

rendeljék meg. 

 

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyet ért. 

 

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az alábbi határozati javaslatot 

terjeszti elő. 

Határozati javaslat 

döntés eszközvásárlásról a DRV Zrt. részére a 2018. évi eszközhasználati díj terhére a ságvári 

szennyvíztelep biztonságos üzemeltetése érdekében. 

 

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DRV Zrt. részére a 2018. 

évi eszközhasználati díj terhére a ságvári szennyvíztelep biztonságos üzemeltetése érdekében az alábbi 

eszközöket megrendeli: 

 S2 átemelőhöz 1 db FLYGT NP 3102 SH 255 típusú 1010401 gyári számú szivattyú felújítása 

helyett, 1 db Grundfos SL1.50.80.40.2.51D.Z_15 típusú szivattyú beszerzése bruttó 494 310 

forint értékben, 

 Mikroszűrő egység csere bruttó 1 270 000 forint értékben, 

 Dobszűrő szűrővászon csere bruttó 762 000 forint értékben, 

 2018. évi használati díj terhére az S1, S2 átemelőhöz 1 db Grundfos SL1.50.80.40.2.51D.Z_15 

típusú tartalék szivattyú beszerzése adapterrel bruttó 494 310 forint értékben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megrendeléssel kapcsolatos 

jognyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye. 

 

határidő: 2019. szeptember 15. 

felelős: Kecskés Gábor polgármester 

 

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, 

egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 

88/2019. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 

   döntés eszközvásárlásról a DRV Zrt. részére a 2018. évi eszközhasználati díj terhére a 

ságvári szennyvíztelep biztonságos üzemeltetése érdekében. 

 

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DRV Zrt. 

részére a 2018. évi eszközhasználati díj terhére a ságvári szennyvíztelep biztonságos 

üzemeltetése érdekében az alábbi eszközöket megrendeli: 

 S2 átemelőhöz 1 db FLYGT NP 3102 SH 255 típusú 1010401 gyári számú  

szivattyú felújítása helyett, 1 db Grundfos SL1.50.80.40.2.51D.Z_15 típusú 

szivattyú beszerzése bruttó 494 310 forint értékben, 

 Mikroszűrő egység csere bruttó 1 270 000 forint értékben, 

 Dobszűrő szűrővászon csere bruttó 762 000 forint értékben, 

 2018. évi használati díj terhére az S1, S2 átemelőhöz 1 db Grundfos  

SL1.50.80.40.2.51D.Z_15 típusú tartalék szivattyú beszerzése adapterrel bruttó 

494 310 forint értékben. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megrendeléssel kapcsolatos 

jognyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye. 

 

   határidő: 2019. szeptember 15. 

   felelős: Kecskés Gábor polgármester 
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Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Kecskés Gábor polgármester a nyilvános 

testületi ülést 15 óra 10 perckor bezárja.  

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 

 

 


