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Hozott  rendeletek:    - 

 

Hozott határozatok: 
65/2015. (VII. 27.) KT. sz. határozat: Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési 

tervének módosítása 

66/2015. (VII.27.) KT. sz. határozat: Közbeszerzési szakértő megbízása 

tanyagondnoki jármű beszerzéséhez 

67/2015. (VII.27.) KT. sz. határozat: Tanyagondnoki jármű közbeszerzési eljárás 

megindítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2015. július 27-én  du 15,00 órakor 

megtartott rendkívüli nyílt  üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Földháti István   

Hutóczki Imre,  

Sándor László képviselők. 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási joggal  

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné,    

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, és az önkormányzat aljegyzőjét. 

 

Elnézést kér a Képviselő-testület ülésének telefonon történő összehívása miatt, de nagyon 

indokolt, hogy ne érje anyagi hátrány az önkormányzatot, megismétli a telefonon közölt 

napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére.  

Meghívó szerinti  napirend:        (telefonon közölve) 

1.) Tanyagondnoki jármű beszerzésével kapcsolatos döntések  

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írésbab 

Javasolt napirend: 

1.) Tanyagondnoki jármű beszerzésével kapcsolatos döntések 

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet  elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

1.) Tanyagondnoki jármű beszerzésével kapcsolatos döntések 

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.)  Tanyagondnoki jármű beszerzésével kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti röviden az előterjesztést,  a korábban benyújtott pályázat a tanyagondnoki szolgálat 

fejlesztésére támogatásban részesült, melyről megérkezett a támogató MVH döntést 

tartalmazó határozat. A támogatás mértékéből következően közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával lehet az új járművet beszerezni, amely időben meghosszabbítja az egyébként 

igen szűkre szabott határidőt. Ezért fontosak az előterjesztés szerinti határozatok meghozatala, 



hogy a közbeszerzési eljárás minél hamarabb elindulhasson. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Mikorra várható, hogy megérkezik az új jármű és milyen típusú lehet? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Szeptember 2. felében, októberben várható leghamarabb a jármű, a támogatói döntés szerint a 

jelenlegihez hasonlóan Volkswagen típusú lesz. 

A Képviselő-testület egyidejűleg  nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 5  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

65/2015. (VII.27.) Kt. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 8/2015. 

(II.16.) KT. sz. határozatával elfogadott  Fülöp Község Önkormányzatának 

2015. évi közbeszerzési tervének módosítását a határozat melléklete szerint. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 munkanapon belül 

intézkedjen a terv megjelentetéséről a község honlapján. 

 

 

Határidő: 2015.  augusztus 3. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Megjegyzés:  a közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg  nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 5  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

66/2015. (VII.27.) Kt. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

„Tanya-, falugondnoki szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű mikrobusz 

beszerzéséhez  szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására és 

hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására megbízza a 

MÁTRIX AUDIT Beruházás-szervező és Pénzügyi Tanácsadó KFT-t  

(képviselője: dr. Kerekes Ferenc ügyvezető, ) 4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 

27. sz. megbízza. 

A megbízás díját 250.000.-Ft + 67.500.-Ft (26% Áfa) = 317.5000.-Ft bruttó 

összegben elfogadja, melyet a 2015. évi költségvetésében biztosít. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási 

szerződést kösse meg és a költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjon. 

 

Határidő: szerződés kötés – azonnal 

      költségvetési rendelet módosítás: következő előirányzat módosításával egy időben 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 



A Képviselő-testület egyidejűleg  nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 5  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

67/2015. (VII.27.) Kt. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a  8895349828 azonosítószámon 

nyilvántartott,   a „Tanya-, falugondnoki szolgáltatások fejlesztése” 

elnevezésű támogatói döntéssel rendelkező projekttel kapcsolatban a 

mikrobusz beszerzéséhez alábbiak szerint árajánlatot kérjen a kiválasztása 

érdekében (Kbt. II. rész 122/A.§-a alapján lefolytatott eljárás keretében): 

 

1.) AUTOMOBIL – EGER-97 KFT 

3300 Eger, Faiskola u. 68. sz. 

 

2.) Debrecen Autóház 

4030, Debrecen Mikepércsi út 23-33 

 

3.) Miskolc Autó  

      3534 Miskolc Lórántffy u. 30/A 

 

Határidő: ajánlattételi felhívás szerint 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az  ülést bezárja. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

Hutóczki Péter                                                                    Kissné Terdik Erzsébet 

polgármester                                                                                               aljegyző 

         

 

 
 

 


