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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült:  Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. február 4-én, 

13,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:      Csáki Béla polgármester, 

Csankovszki Tibor, Csányi István, Dr. Jakab Tibor, Polyák Tibor, Seres 
István képviselők, 
dr. Mészáros László jegyző, 
Andrásiné Strumberger Marietta jegyzőkönyvvezető. 

NAPIREND: 
1.) Közbeszerzési pályázat 

Előadó: dr. Mészáros László jegyző 
 
Csáki Béla: Köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket. A közbeszerzési pályázat kiírása 
megtörtént, az ajánlatadások határideje lejárt, a döntés a mai napra volt jelölve. A 
közbeszerzési rendelkezés Képviselő-testületi hatáskör. A Közbeszerzési Bizottság befejezte a 
munkát, de a végső döntést a képviselők hozzák. Átadom a szót Jegyző Úrnak.  
 
Csányi István: Tisztelt Képviselő-testület! A megadott ajánlattételi határidőre, tehát 11 óráig 
három autókereskedő cég ajánlata érkezett be. Pontosan három ajánlattevőtől érkezett négy 
ajánlat. Ezek közül az egyik a Fiat Ring Kft. ajánlata két alternatívát tartalmazott, a két ajánlat 
között az ABS megléte a különbség. Három ajánlatot értékelt a bizottság, mindhárom fel nem 
bontott, sértetlen állapotú volt, így nem volt akadálya annak, hogy az első fordulóban 
érdemben elbírálja a Képviselő-testület a beérkezett ajánlatokat, így azt is, melyik 
ajánlattevővel kíván szerződést kötni. A Bizottság az alkalmasság formai vizsgálatát 
elvégezte, és mindhárom ajánlatot alkalmasnak találta formai szempontból a 
továbbértékelésre, a tartalmi bírálat során a Bizottság azt az álláspontot alakította ki, hogy két 
ajánlattevőt egyformán alkalmasnak tartanak. Az egyik a Fiat Nova Kft., a másik pedig a Ford 
Hovány Kft. ajánlata. Tehát a Közbeszerzési Bizottság ezt a javaslatot teszi.   
 
Csáki Béla: Beszélnünk kell a műszaki és árbeli különbségekről. A két Fiat ajánlat között van 
egy lényeges különbség. A szegedi Nova autókereskedés a 3200 mm-es tengelytávúra adta 
meg az ajánlatát, míg a Ring Autóház Kft. a kisebb, 2850 mm-es tengelytávúra. A Ford márka 
a műszaki paraméterekben legalább olyannal rendelkezik, mint a Nova Autóház. A 
Képviselő-testületnek azt kell eldönteni, hogy melyik megoldás a legpraktikusabb. 
Mindhárom autó tartalmaz vonóhorgot, nem szerepel az eredeti pályázatunkban, ez 
pluszköltség lett volna.  
Fiat Nova Autócentrum forgalomba helyezéssel együtt 6.676.760.-Ft-os, 
a Fiat Ring 6.002.500.-Ft-os, 
a Ford Tranzit 6.175.400.-Ft-os ajánlatot tett.  
 
Seres István: Miért kell az autóba ez a sok extra? 
 
Csáki Béla: Feltétlenül kell, mert a pályázati felhívásban ez szerepel, és mi ezekkel a 
feltételekkel pályáztuk meg, így kaptuk meg az összeget.  
 
Dr. Mészáros László: Tartanunk kell magunkat az ajánlattételi felhívásban megjelölt 
tartozékokhoz. Az ajánlattételi felhívásban szerepel a klíma is, a hővédett oldalsó üvegek is.  
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Dr. Jakab Tibor: Mivel a bizottság tagjai gondosan átnézték az ajánlatokat, kérem, mondják 
el, melyik lenne a két variáns közül a jobb?  
 
Csáki Béla: Figyelembe kell vennünk az újonnan meglévő regisztrációs adót is. Azért 
nézegettük a Fiatot, mert mozgékony, olyan rakterű autó, ami nekünk éppen megfelel.  
 
Seres István: Nekem nem az autóval van problémám, én is inkább a Fiat Ducato-t 
választanám, mert később jobban el lehet adni, ha arra kerül a sor. Az nem hanyagolható el, 
hogy az autó után mennyi súlyadót, biztosítást kell fizetni.  
 
Csáki Béla: Nem kell utána súlyadót fizetni, a biztosítás pedig nagyon kedvező. Attól 
kérdezem, aki használni fogja az autót, melyik az előnyösebb: a rövid vagy a hosszú 
tengelytávolsággal rendelkező.  
 
Polyák Tibor: Elegendő a rövidebb tengelytávú is.  
 
Csáki Béla: A Fiatnak ez az előnyösebb ajánlata. Közbeszerzéses ajánlatkérésnél 
választhatjuk a legolcsóbbat, ha egyéb szempontok szerint megfelel. Van-e más vélemény? 
Megfelelő lesz a Fiat Ring Autóház Kft. ABS-es változata? Aki egyetért, kézfeltartással 
jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
99/2005. Kt.sz. határozata 
a Közbeszerzési Pályázaton elnyert 
összeg felhasználása: 
„Tegyük akadálymentessé környezetünket” 
közbeszerzési pályázat elbírálásáról  

H A T Á R O Z A T  
 
Az Önkormányzat az 1/2005. „Tegyük akadálymentessé környezetünket” – V. 

közbeszerzési pályázat nyertesének a Ring Autóház Kft. ajánlatát nyilvánítja.  
E szerint 6.165.000.-Ft vételárért egy Fiat Ducato 11 2.0JTD Combinato típusú 

személygépkocsi kerül beszerzésre, a gyári alapfelszereltségen túl a következő extrákkal: 
légkondicionáló + kiegészítő légkondicionáló, ABS, vonóhorog, hátsó fűtés, központi zár.  

Az Önkormányzat tudomással bír arról a tényről, hogy a beszerzést még 45.000.-Ft 
forgalomba helyezési költség is terheli. Az ajánlati felhívásban előnyként megjelölt Toyota 
beszámítására a konkrét helyszíni felmérés függvényében akkor kerülhet sor, ha legalább 
1.800.000.-Ft összegűre értékeli azt a Kft. ellenkező esetben más úton kerül a lecserélt 
tanyagondnoki jármű értékesítésre.  

Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére, a 
beszerzéssel kapcsolatos ügyek bonyolítására.  
Felelős: polgármester 
Határidő: haladéktalanul  
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, polgármester úr bezárta a rendkívüli 
ülést.  
 
K.m.f. 
 
  Csáki Béla     dr. Mészáros László 
               polgármester      jegyző 


