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Készült:

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 20. napján 12,01 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.

Jelen vannak:

Erős Zoltán
Dénes Ferenc
Baranyai Ádám
Szabó-Pék Bernadett

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
(4 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző, jegyzőkönyvvezető
(1 fő)
Lakossági érdeklődő:

(0 fő)

Erős Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen a
megválasztott 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes.
Az ülést megnyitja.
I.
NAPIREND ELŐTT
Erős Zoltán polgármester javaslatot tesz az írásban kiküldött meghívó szerinti napirendi
pont megtárgyalására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A napirendet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
75/2020. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat falugondnoki gépjármű beszerzésére kiírt beszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevő kiválasztására
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. JAVASLAT FALUGONDNOKI GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSÉRE KIÍRT BESZERZÉSI
ELJÁRÁSBAN NYERTES AJÁNLATTEVŐ KIVÁLASZTÁSÁRA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a 2020. október 19. napján kiküldött falugondnoki
gépjármű beszerzésére vonatkozó ajánlatétteli felhívásra 2 cégtől is érkezett árajánlat. A
képviselő-testület az ajánlattételi felhívás elfogadása során kinyilvánította, hogy a beszerzési
eljárásban – lehetőség szerint - Zafira Life Business Edition L hosszúságú, alap teherbírás 2.0
S/S (110kW/147LE) MT6 típusú gépjárművet kíván beszerezni. Az árajánlatok értékelésének
ismertetésére felkéri a megválasztott bíráló bizottsági elnököt, Baranyai Ádám képviselőt.
Baranyai Ádám képviselő ismerteti a bíráló bizottság jegyzőkönyvét. A bíráló bizottság
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kiss-Gerencsér Kft. által Zafira Life Business Edition
L hosszúságú, alap teherbírás 2.0 S/S (110kW/147LE) MT6 típusú gépjárműre adott
árajánlatot fogadja el. Bejelenti személyes érintettségét, mint a bíráló bizottság elnöke és jelzi,
hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni.
Erős Zoltán polgármester javasolja, hogy a „Sorkifalud Falugondnoki Szolgálat új
gépjárművének beszerzése” című gépjármű beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárásban
benyújtott összes árajánlatot tekintse érvényesnek, így a beszerzési eljárást nyilvánítsa
eredményesnek. Nyilvánítsa a beszerzési eljárás nyertesének Kiss-Gerencsér Autóház Kft-t,
mert az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek
alapján adta meg árajánlatát. Javasolja továbbá, hogy a gépjármű megvásárlásának fedezetét
a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletében a pályázat költségvetése terhére biztosítsa. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
76/2020. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a „Sorkifalud Falugondnoki Szolgálat új
gépjárművének beszerzése” című gépjármű beszerzésére vonatkozó beszerzési
eljárásban benyújtott összesen árajánlatokat érvényesnek tekinti, így a beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület elfogadja Kiss-Gerencsér Autóház Kft. (8900 Zalaegerszeg,
Hock J. u. 96., e-mail: zalaegerszeg@kiss-gerencser.hu) által adott, az 1. pontban írt
gépjármű beszerzésére vonatkozó bruttó 13.089.650 Ft, azaz bruttó tizenhárommilliónyolcvankilencezer-hatszázötven forint összegű árajánlatot, valamint a beszerzési
eljárás nyertesének Kiss-Gerencsér Autóház Kft-t nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az
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felszereltségében kedvezőbb és az Önkormányzat számára magasabb minőségi
színvonalú gépjármű árajánlatát tartalmazza.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel
az adásvételi szerződést megkösse.
4./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt gépjármű beszerzés fedezetét az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a
pályázat költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2020. október 27. a szerződés megkötésére
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Erős Zoltán polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 12,14 órakor bezárta.
K. m. f.

Erős Zoltán
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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