
Jegyzőkönyv 
 
Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-én 
18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Képviselő-testületi ülés helye:  Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, 
Zrínyi M. u. 6.) 
 
Jelen vannak:     Nagy Lászlóné                            Polgármester 
                           Gondos József                            Alpolgármester 
                           Cigli Ferenc                                képviselő  
                           Stubics Imre                                képviselő  
                            Horváth Rudolf                          képviselő  
                           Rétiné Végh Katalin                   képviselő  
                           Vajda Ildikó                                képviselő  
                            
                           Dr. Prótár Henrietta aljegyző – jegyzőkönyvvezető- tanácskozási joggal  
                          valamennyi  napirendhez 
  
 
Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 
megállapította Képviselő-testület határozatképességét- a 7 tagú Képviselő-testületből 7 
képviselő jelen van-, majd javaslatot tett az ülés napirendjére. 
 
Képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangúan ülésének napirendjét az alábbiak 
szerint állapította meg: 
 
Napirend: 
 
1./ Szennyvíz közmű vagyon Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által történő 
üzemeltetéséről és a Tengerszem HVH Kft-vel kötött szerződés megszüntetéséről döntés 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
2./ 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Napirend tárgyalása: 
 
1./ Szennyvíz közmű vagyon Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által történ ő 
üzemeltetéséről és a Tengerszem HVH Kft-vel kötött szerződés megszüntetéséről döntés 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
Nagy Lászlóné polgármester : Az új törvényi szabályozás alapján 150.000 lakos egyenérték 
kell a szennyvíz közmű üzemeltetéséhez. Erre már tavaly számítottak és az Önkormányzat 
100000 Ft értékű részvényt vásárolt a Zalavíz Rt-ben. Minderről a Tengerszem HVH Kft.-nek 
is tudomása van, egyeztettek is annak érdekében, hogy alvállalkozóként tovább működtetné 



Zalacsányban a szennyvízrendszert, de a törvény napi üzemeltetés esetén nem ad erre 
lehetőséget. Ezért a Tengerszem HVH Kft. a csatolt levél szerint hozzájárul az 
Önkormányzattal a szennyvízrendszer üzemeltetésére kötött szerződés 2013. május 31. 
napjával történő felbontásához:  
 

 



Nagy Lászlóné polgármester : Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-vel már folytattak 
egyeztetést, a dolgozókat át fogja venni a Zrt .  a Kft-től, lényegében semmi nem fog változni, 
csak az üzemeltető. Az eszközhasználati díjat ugyanúgy megfizeti a társaság, ha javítás lesz 
szükséges, továbbra is az Önkormányzat fogja ebből kifizetni, most is esedékes még átadás 
előtt egy szivattyú cseréje 1 millió FT körüli összegben. Azért tárgyalják most sürgősséggel a 
napirendet, mert a szerződés tervezetet meg kell küldeni a Magyar Energia Hivatal részére és 
a jóváhagyást követően- körülbelül 30 nap- tudják az átadást lebonyolítani. A Tengerszem 
HVH Kft. le fogja olvasni a vízórákat és az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. már így veszi 
át az üzemeltetést. Az Önkormányzat pedig kiértesíti a lakosságot a változásról. Más – 
törvénynek megfelelő- lehetőség csak a DRV. Zrt lenne, de az Önkormányzat ebben a cégben 
érdekelt a részvénye miatt és a vízszolgáltató is ez a cég lesz. 
 
Gondos József alpolgármester: Ha több lakos van a szolgáltatónál, olcsóbb lesz a szennyvíz? 
 
Nagy Lászlóné polgármester : Mivel központilag szabályozzák az árakat, nincs jelentősége 
most a lakosságszámnak, a szennyvízdíj ugyanannyi marad. Előterjesztés alapján ismertette a 
szerződés tervezetet: 
 

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 
 

víziközm ű vagyon használatba adására és üzemeltetésére  
 
Amely létrejött egyrészről …………………… Önkormányzata  (címe: ………………………., képviseletében 
eljár: ……………. Polgármester), mint önkormányzati víziközmű-vagyon üzemeltetésbe adó – továbbiakban: 
önkormányzat(ok)  –, 
 
másrészről az Észak-zalai Víz- és Csatornam ű Zártkör űen Működő Részvénytársaság  (8900 
Zalaegerszeg, Balatoni út 8., képviseletében eljár: Nagy András vezérigazgató, cégjegyzékszám: 
Cg………….), mint közműves ivóvízellátást / közműves szennyvízelvezetést és –tisztítás végző gazdálkodó 
szervezet – továbbiakban: szolgáltató  – között az alulírott napon az alábbi feltételek szerint: 

1. Szerződő felek kölcsönösen megállapítják, hogy a felsorolt település(ek) ivóvízellátását 
/szennyvízelvezetését és –tisztítását szolgáló víziközmű vagyon az önkormányzat(ok) tulajdonában van. 
A vagyonelemekről készült műszaki leltárt jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Jelen bérleti-
üzemeltetési szerződést a felek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a 
továbbiakban: Vszt.) 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján kötik, az ellátásért felelős és a helyi 
önkormányzatok kizárólagos tulajdonában álló víziközmű-szolgáltató között jött létre.  

2. Üzemeltetésbe adó a víziközmű-vagyont üzemképes állapotban, az 1. számú mellékletben írt leltár 
alapján a szolgáltatónak bérbe-üzemeltetésbe adja, kölcsönösen megállapított és írásban igazolt műszaki 
állapot szerint a dokumentációkkal, műszaki leírásokkal együtt. Szolgáltató a viziközmű vagyont bérbe-
üzemeltetésbe veszi. A leltárt szerződő felek minden évben kölcsönös megállapodás alapján aktualizálják, a 
változásokat átvezetik. 

3. Szolgáltató a bérbe-üzemeltetésbe vett viziközmű vagyonnal saját nevében, saját felelősségére 
közműves ivóvízellátás /közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatást végez a rendszer 
teljesítőképességéig a települési önkormányzat(ok) területén. 

4. Szolgáltató kijelenti, hogy a viziközművek üzemeltetésének követelményeiről szóló 21/2002. KöViM 
(IV.25.) számú rendeletben meghatározott feltételekkel rendelkezik és a mindenkor hatályos rendelkezéseket 
betartja. 

5. Szolgáltató a 3. pontban rögzített szolgáltatást a Ptk. közüzemi szerződésre vonatkozó szabályai, a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves 
szennyvízelvezetésről szóló mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, a szolgáltatást igénybe 
vevőkkel kötendő közüzemi szerződés szerint végzi. 

6. Szolgáltató köteles a bérbe-üzemeltetésbe vett vagyonról jó gazda módjára gondoskodni, felelős azokért 
a károkért, amelyek neki felróható okból, különösen, ha e szerződésből eredő vagy jogszabályok által előírt 
kötelezettségeinek megszegéséből származnak. 



7. Üzemeltetésbe adó viseli azokat a károkat, amelyek nem a szolgáltatónak felróható okból merülnek fel, 
így különösen a saját magatartásból eredő károkat (pl. szolgáltató által adott javaslatok figyelmen kívül 
hagyása a fejlesztéseknél), és azokat, amelyek senkinek sem róhatók fel, és máshonnét nem térülnek 
meg (pl. földrengés). 

8. A 2. pontban írt eszközökkel kapcsolatos fejlesztés – beruházási, felújítási, pótlási, rekonstrukciós 
feladatok – az üzemeltetésbe adót terheli. A karbantartási, javítási kötelezettség szolgáltatót terheli. A 
beruházás, felújítás, pótlás, rekonstrukció fogalom meghatározását a 2. számú melléklet tartalmazza.  

9. A használatba vett eszközökkel kapcsolatos beruházás, felújítás, pótlás, rekonstrukció szükségességéről 
a szolgáltató köteles az üzemeltetésbe adót kellő időben értesíteni úgy, hogy azt az üzemeltetésbe adó az 
éves terv, költségvetés előkészítésének időszakában a költségvetésébe – a nagyságrend figyelembevételével 
is – beépíthesse. Az értesítésben szereplő, az üzemeltetésbe adót terhelő ráfordításoknak a szolgáltatónak fel 
nem róható okból való elmaradásáért – esetleges emiatti károsodásért, szolgáltatás mennyiségi és minőségi 
romlásáért– a szolgáltatót felelősség nem terheli.  

10. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajelleggel, 
váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelr ől szóló törvény  rendelkezései értelmében az 
értéknövelő felújítások körében számolhatók el. A víziközmű-szolgáltató - az itt  meghatározottakon túl - 
elvégez a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát 
veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget. Az itt meghatározott 
kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül eleget 
tesz. A jelen pontban foglaltak szerinti felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a 
víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett 
munkálatok indokolt költségeit megtéríti. 

11. Ha a víziközmű-fejlesztést a víziközmű-szolgáltató végzi - ide nem értve a 10. pont szerinti eseteket -, az 
kizárólag a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján 
végezhető. Az üzemeltetésbe adó által megrendelt munka elvégzését az önkormányzat által kijelölt illetékes a 
munka befejezését követő napon igazolja le, és csak az általa leigazolt munka kerülhet kiszámlázásra.  

12. A szolgáltató köteles jelen szerződés megszűnésekor a közművagyont az üzemeltetésbe adó 
tulajdonosnak hiánytalanul, a rendes gazdálkodás szerinti, írásban igazolt műszaki állapotban a 2. pontban 
megjelölt leltár szerint, a műszaki dokumentációkkal együtt visszaadni. 

13. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a szolgáltató a bérbe-üzemeltetésbe vett eszközök után 
értékcsökkenési leírást nem számolhat el, ezért az értékcsökkenési leírás elszámolását az üzemeltetésbe adó 
végzi. 

14. Szolgáltató az 1. pontban írt eszközök után bérleti díjat fizet üzemeltetésbe adó részére. A bérleti díj 
mértékét a szolgáltató és az üzemeltetésbe adó évenként megkötött külön megállapodásban határozzák meg. 
A bérleti díjat Ft/m3 összegre kell megállapítani az értékesített mennyiség figyelembevételével.  

15. Az üzemeltetésbe adó önkormányzat(ok) a bérleti díj összegét a tárgynegyedévet követő hónap 15-ig 
számlázzák a szolgáltató adatközlése alapján. A számla összegét szolgáltató a kézhezvételtől számított 15 
napon belül köteles kiegyenlíteni. A Szolgáltató az elvégzett 10-11. pontban foglalt munkák számláját minden 
tárgyhónapot követő hó 15-ig nyújtja be, 60 napos fizetési határidővel. Az év utolsó hónapja bérleti díjainak és 
a szolgáltató által elvégzett 10-11. pont szerinti munkáinak számlázása és pénzügyi elszámolása a tárgyévet 
követő év január 30-ig történik. Az önkormányzat(ok) és a szolgáltató egymással szembeni követeléseit 
pénzügyileg bruttó módon számolják el, és pénzügyileg kompenzálják. 

16. Ha a szolgáltató a bérleti díj fizetésével késedelembe esik, akkor a mindenkori jegybanki alapkamat 
időarányos részével növelt összeget köteles megfizetni. A szolgáltató számláinak késedelmes kifizetésére 
ugyanez a szabály vonatkozik. 

17. Az üzemeltetésbe adó tudomással van arról, hogy a szolgáltató által fizetendő bérleti díjból származó 
bevételét a Vszt. 18. §-a alapján elkülönítetten kell kezelnie, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés 
finanszírozására használhatja fel. 

18. Üzemeltetésbe adó köteles megadni minden adatot és tájékoztatást a víziközmű vagyonnal kapcsolatos 
változásokról a szolgáltató részére, különös tekintettel a vízjogi üzemeltetési engedély szükséges 
változásainak átvezetésére. Szolgáltató a víziközmű üzemeltetésével kapcsolatos minden tájékoztatást 
köteles megadni és iratbetekintést biztosítani az üzemeltetésbe adó és a tulajdonos települési 
önkormányzatok részére. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az üzemeltetésbe adónak és a tulajdonos 



települési önkormányzatoknak megbízottjai, felkért szakértői útján ellenőrzési joga van e szerződés 
teljesítésének, az üzemeltetés minőségének megvizsgálása céljából. 

19. Szolgáltató minden évben javaslattal él az önkormányzatok felé a viziközmű rendszeren elvégzendő 
fejlesztések – felújítások és rekonstrukciók – tekintetében, felvázolva az esetleges elmaradásból eredő 
konzekvenciákat. 

20. A Szolgáltató az Önkormányzat igénye szerint elvégzi a közművagyon számviteli nyilvántartásának 
feladatait. A közművagyon analitikus nyilvántartásaiban, a közművagyonban bekövetkezett 
vagyonmozgásokat a Zalavíz Zrt. a negyedévet követő hó 5-ig egyezteti az Önkormányzattal. A szükséges 
adatokat az Önkormányzat biztosítja. Az egyeztetés alapján történik az értékcsökkenés elszámolása. A 
szolgáltató a negyedévet követő hó 10-ig szolgáltat adatot a közművagyon bruttó és nettó értékéről, a 
negyedévben és a göngyölítetten elszámolt értékcsökkenés összegéről. Az analitikus nyilvántartásokat az 
Önkormányzat éves zárását megelőzően éves szinten is egyeztetni kell, minden tárgyévet követő február 15-
ig. 
21. Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a fejlesztések, beruházások terheit közös tulajdon 

esetében a vagyonmegosztás szerint fizetik. 
 
22. A selejtezésre javasolt tárgyi eszközök listáját ZALAVÍZ Rt. minden negyedév utolsó hónap 31-ig 

megküldi az Önkormányzatnak. A selejtezendő eszközökről 
 
100.000 Ft nettó értékig gazdasági igazgató jóváhagyásával 

100.000 Ft nettó érték felett a vezérigazgató jóváhagyásával a Polgármester dönt. 
 
A közművagyon leltározását az éves zárást megelőzően a Zalavíz Rt. leltározási szabályai alapján 
kell elvégezni. 

23. Felek a szerződést határozatlan időtartamra kötik. 

24. E szerződést felek felmondhatják a Vszt-ben meghatározott módon és esetekben. A felmondás naptári év 
végére, legalább 8 hónapos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozatban történhet. Felek a felmondás közlése 
előtt egyeztetni kötelesek. A felmondásról a vízügyi hatáskört mindenkor gyakorló szervezetet értesíteni kell. 

25. A felek jelen szerződést a közöttük ………………-én létrejött Szerződés víziközmű-vagyon használatba 
adására és működtetésére alapján, a Vszt-ben foglalt változások átvezetése érdekében kötötték. Jelen 
szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az itt meghatározott Szerződés víziközmű-vagyon használatba 
adására és működtetésére hatályát veszti.  

26. Jelen szerződés 2013. június 1-jén lép hatályba. 

27. Amennyiben később hatályba lépő jogszabály a jelen szerződés valamely rendelkezésével ellentétes 
tartalmú szabályozást ír elő, a jogszabály rendelkezését kell alkalmazni. A szerződés valamely pontjának 
érvénytelensége az egész szerződés érvénytelenségét nem vonja maga után. A felek az érvénytelen rész 
helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák, és gondoskodnak a jogszabályoknak megfelelő 
szerződés-módosítás megkötéséről.  

28. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló törvény, valamint a közműves ivóvíz-szolgáltatásról /szennyvízelvezetésről és -tisztításról szóló 
jogszabályok az irányadók. 

Jelen szerződést a felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
 

Zalaegerszeg, 2013. ………………………. 
 
 
 
 
 
 …………………………..……………. ……………………..………………….. 
 … Önkormányzata Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 
 üzemeltetésbe adó képviseletében szolgáltató képviseletében 
 …polgármester Nagy András vezérigazgató 
 



  Több hozzászólás nem hangzott el, Nagy Lászlóné polgármester elfogadásra javasolta a 
Tengerszem HVH Kft-vel kötött szerződés 2013.május 31. napjával történő felbontását és 
az  Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-vel az előterjesztés szerinti szerződés megkötését 
2013. június 1. napjától. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal , 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
17/2013.(III.27.) sz. KT határozat 
a.)Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Tengerszem 
HVH Kft. között kötött , Zalacsány község szennyvízelvezető rendszer és 
szennyvíztisztító telep üzemeltetésére szóló koncessziós szerződést –melynek hatálya  
2022. december 31. napjáig szól- 2013. május 31. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak 
alapján. 
b.) Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű 
Zrt.-vel 2013. június 1. napjától az előterjesztés szerinti, víziközmű vagyon 
használatba adására és üzemeltetésére (Zalacsány község szennyvízelvezető rendszer 
és szennyvíztisztító telep ) BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉST elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a.) pont szerinti szerződés 
megszüntetésének aláírására és a b.) szerinti szerződés  aláírására. 
Határid ő: 2013.05.31. 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
  
2./ 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet: 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
  
  
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Közbesz. tv.) értelmében minden 
közbeszerzési ajánlatkérőnek (így önkormányzatunknak is) a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 
31-ig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre 
tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A 
közbeszerzési terv nyilvános.  A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az 
ajánlatkérőnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján - a 
közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell 
tennie. A 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérő (többek között a helyi önkormányzat is) a közbeszerzési 
tervet, valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a helyben szokásos módon is 
közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon 
történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az  abban megadott 
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is 
lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. 
Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, 
megadva a módosítás indokát is. 
Tehát az elfogadott közbeszerzési terv a későbbiekben módosítható, valamint eljárás lefolytatására  vonatkozó 
kötelezettséggel nem jár .   
 
Nemzeti közbeszerzési értékhatárok 2013.01.01-től 2013.12.31-ig  

• árubeszerzés esetében: 8 millió forint; 
• építési beruházás esetében: 15 millió forint; 
• építési koncesszió esetében: 100 millió forint; 



• szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; 
• szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. 

A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 14. § (2) bekezdése] vonatkozó nemzeti közbeszerzési 
értékhatár: 

• árubeszerzés esetében: 50 millió forint; 
• építési beruházás esetében: 100 millió forint; 
• szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint. 

Zalacsány Község Önkormányzata által 2013. évre tervezett árubeszerzéseinek és szolgáltatás  
megrendelésének várható összege nem éri el a fent meghatározott közbeszerzési értékhatárokat, így 
árubeszerzés és szolgáltatás tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatására előre láthatólag nem kerül sor. 
Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése területén a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést az 
önkormányzat 2013. évi költségvetése nem tartalmaz.  
Az Önkormányzat által 2013. évre tervezett fejlesztési (felújítási és felhalmozási) célú kiadások az önkormányzat 
2013. évi költségvetése szerint (becsült érték): 0 eFt. 
 
A fent ismertetett becsült érték meghatározás szabályai, valamint az un. egybeszámítási szabály alapján a 2013. 
évre tervezett építési munkák összege egyenként nem éri el a 15 millió Ft-ot, és nem ugyanazon építési 
beruházásra irányulnak, így megítélésünk szerint nem közbeszerzés kötelesek.   
 
Mindezek alapján a tervezett önkormányzati beszerzések és fejlesztések vonatkozásában közbeszerzési eljárás 
lefolytatása nem kötelező, 2013. évre vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatását önkormányzatunk nem 
tervezi.  
  
 Határozati javaslat: 
………./2013. (…...) KT határozat  
  
Zalacsány Község Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, 
mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2013. évre irányadó 
közbeszerzési értékhatárokat.  
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a 
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor.  
  
Határidő: 2013. december 31.  
Felelős:   polgármester, jegyző  
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2013. (III.27.) sz. KT határozat 
Zalacsány Község Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó éves összesített 
közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje 
várhatóan nem éri el a 2013. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat.  
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás 
felmerülésekor.  
  
Határid ő: 2013. december 31.  
Felelős:   polgármester, jegyző  
 
Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a  megjelenést és az ülést 18 óra 
40 perckor berekesztette. 
 
     k.m.f. 
Nagy Lászlóné      dr. Prótár Henrietta 
Polgármester      aljegyző 


