Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2015. október 1-jén 16,00 órakor tartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László alpolgármester, Bíróné Horváth
Mónika, Tóth Istvánné és Tóth Károly képviselők
Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Simonyai Imre
műszaki és építéshatósági osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5
tagja az ülésen megjelent. Javaslatot teszek a telefonon összehívott rendkívüli ülés napirendi
pontjára.
Javasolt napirendi pont:
1./ Új falugondnoki gépjármű beszerzésére érkezett árajánlatok elbírálása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
Birkás Zoltán polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi ponttal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Tárgyalt napirendi pont:
1./ Új falugondnoki gépjármű beszerzésére érkezett árajánlatok elbírálása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Pályázaton önkormányzatunk 7.356.653,- Ft-ot nyert új
falugondnoki gépjármű beszerzésére. A pályázati támogatást 2015. október 30-ig fel kell
használnunk. A kisbusz beszerzésére négy autókereskedőtől kértünk árajánlatot. Csak olyan
gépjárművet szerezhetünk be, ami megfelel a pályázati kiírásban előírt műszaki
követelményeknek.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A Császár Autószerviz Kft. Renault
Trafic típusú gépjármű beszerzésére adott árajánlatot bruttó 10.124.210,- Ft áron. Az Autó
Máté Kft. Ford Transit Kombi Trend típusú kisbuszt szállítana le bruttó 9.292.999,- Ft árért.
Az Autó Nexus Kft. szintén Ford Transit Kombi Trend típusú gépjárművet értékesítene az
önkormányzatnak 10.096.080,- Ft-ért. Opel Vivaro Combi típusú gépjárművet a Kiss
Gerencsér Autóháztól lehetne megvásárolni 10.124.350,- Ft-os áron. Mind a négy ajánlat
megfelel az ajánlatkérés tartalmi és formai követelményeinek, ajánlatukat határidőben, a
kiadott műszaki specifikációval megegyezően nyújtották be, így minden beérkezett ajánlat
érvényes. Az ajánlatkérés szerinti bírálati szempont a legalacsonyabb összegű
1

ellenszolgáltatás. Ennek a kitételnek az Autó Máté Kft. ajánlata felel meg, ezért javaslatunk
az, hogy a Képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek az Autó Máté Kft. ajánlattevőt hirdesse
ki.
Birkás Zoltán polgármester: A pályázat utófinanszírozott, ezért először ki kell fizetnünk a
gépjárművet és csak eztán igényelhetjük vissza a kisbusz nettó vételárát. Az ÁFA összege
önkormányzatunk költségvetését terheli, de erre van fedezetünk. A 2015. évi költségvetésben
tervezett tartalékból és a meg nem valósult ravatalozó felújításra tervezett összegből azonnal
ki tudjuk fizetni a kisbusz vételárát. Javaslom, hogy az új falugondnoki gépjármű
beszerzésére kiírt ajánlattételi felhívás nyerteseként az Autó Máté Kft. ajánlattevőt hirdessük
ki bruttó 9.292.999,- Ft ajánlati árral. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
32/2015. (X. 1.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az új falugondnoki
gépjármű beszerzésére kiírt ajánlattételi felhívás nyerteseként a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás elbírálási szempont figyelembe vételével az Autó Máté
Kft. 8600 Siófok, Fő u. 24. szám alatti székhelyű ajánlattevőt hirdeti ki bruttó
9.292.999,- Ft vállalási árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására az Autó Máté Kft. ajánlattevővel.
A beszerzés fedezete Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendeletében tervezett
tartalék terhére 5.115.000,- Ft erejéig, a fennmaradó összeg tekintetében pedig a
10. mellékletben felhalmozási célú kiadásként betervezett, de meg nem valósult
ravatalozó megépítése előirányzat terhére rendelkezésre áll azzal, hogy az
előirányzat átcsoportosításokat a 2015. évi költségvetésen át kell vezetni.
Határidő: adásvételi szerződés megkötésére azonnal
előirányzat átcsoportosítások tekintetében a soron következő
költségvetés módosítás
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 16,35 órakor
bezárom. Köszönöm a jelenlévőknek az ülésen való részvételt.
K.m.f.
Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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