
 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

8254, Kékkút Fő utca 5. 

 06/87-563-055 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

FELVÉVE KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

 

TESTÜLETÉNEK 

 

2009. JANUÁR 13-ÁN (KEDDEN) MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS 

ÜLÉSÉRŐL 

 

A felvétel ideje:    2009. január 13. (kedd) 

      08:00 órai kezdet 

 

A felvétel helye:    Kékkút, Fő utca 5. 

    Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Tárgy: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyilvános ülése 

 

Az ülés vezetője:    Pék László polgármester 

 

Az ülésen jelen vannak: 

- Vasáros István alpolgármester 

- Kardosné Csaba Gyöngyi települési képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  Dr. Szabó Tímea, körjegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Kajtár Lászlóné 

 

Pék László, polgármester miután köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy 

három testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Ezt követően az ülést megnyitotta. 

 



Pék László, polgármester Kékkút község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2004. (I. 16.) rendelete 8. § (4) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait a rendkívüli ülés összehívásának okáról: 

Pályázatot nyertünk a falugondnoki autóra. Lefolytattuk a közbeszerzési eljárást, a beérkezett 

ajánlatok értékelését a közbeszerzést lebonyolító cég megküldte. Ahhoz hogy a gépjárművet 

meg tudjuk rendelni szükséges, hogy a képviselő – testület kihirdesse közbeszerzés nyertesét, 

és határozatot hozzon a nyertessel történő szerződéskötésről. Ez azért sürgős, mert a gépjármű 

önrészét biztosítani kell, erre a Porsche banktól kapnánk 90 napra kamatmentes kölcsönt. A 

pályázatnál a számlák befogadása április végéig történik, és utána kb 90 napon belül történik a 

kifizetés. Ahhoz, hogy ne csússzunk ki az elszámolási határidőből szükséges a minél előbbi 

döntéshozatal.  

Ezt követően indítványozta a Képviselő-testülettől az ülés napirendi pontjának elfogadását: 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendi pontját 3 igen 

szavazattal elfogadta 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1/2009. (I.13.) HATÁROZATA 

 

A 2009. január 13-i ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. január 13-i 

rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

I. „Kékkút Község Önkormányzata részére 9 személyes új kisbusz 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelése, nyertes kihirdetése  

Előadó: Pék László, polgármester  

 

 

A NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

I. „Kékkút Község Önkormányzata részére 9 személyes új kisbusz beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás értékelése, nyertes kihirdetése  

Előadó: Pék László, polgármester  

 

Pék László, polgármester: Új falugondoki autónak egy 9 személyes kisbuszt szeretnénk 

vásárolni. Erre kértünk ajánlatot három márkakereskedőtől. Az ajánlattételi határidő leteltéig  

egy ajánlat érkezett. Az ajánlat értékelését a Kapos Hidro Kft. megküldte. Az ajánlatot a  

Porsche-Inter Autó Kereskedelmi Kft. küldte meg. Az ajánlat megfelelt mind a formai mind a 

tartalmi követelményeknek, ezért javasolják, hogy a Porsche-Inter Autó Kereskedelmi Kft-t 

hirdessük ki a közbeszerzés nyertesének. Kérdezi a képviselőket, hogy van-e ezzel 

kapcsolatban kérdése valakinek?  

 

Kérdés nem volt.  

 

Pék László, polgármester: Aki a határozati javaslattal egyet tud érteni kézfeltartással jelezze. 

 



Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

 

 

 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2/2009 (I. 13) HATÁROZATA 

 

A „Kékkút Község Önkormányzata részére 9 személyes új kisbusz 

beszerzése”tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének 

értékelésérő és a gépjármű megvásárlásáról 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kékkút Község 

Önkormányzata részére 9 személyes új kisbusz beszerzése” tárgyú 

egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről a Kapos Hidro Kft. által 

készített értékelési javaslatot elfogadja.  

 

Az eljárás nyertesének a Porsche-Inter Autó Kft-t (1238 Budapest, 

Szentlőrinci út) kihirdeti, tekintettel arra, hogy a cég ajánlata megfelel 

az ajánlati felhívásban megfogalmazott formai és tartalmi 

követelményeknek, illetve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. törvény előírásainak.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi dokumentációnak 

megfelelő adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Kapos Hidro Kft-t és a 

Porsche-Inter Autó Kft-t tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: - tájékoztatásra: azonnal 

                - szerződéskötésre: 2009. január 19.  

 

 

 

Miután egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el Pék László, polgármester az ülést 08: 10-kor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

K.m.f 

 

    Pék László                                                                                           dr. Szabó Tímea 

  polgármester                                                                                               körjegyző 

 

 


