
Jegyzőkönyv 

Készült: Váncsod Községi Önkormányzat és Gáborján Község Önkormányzat Képviselő
testületének 2019. augusztus 15-én megtartott együttes ülésén. 

Ülés helye: Gáborján Önkormányzat tanácskozóterme 

Jelen vannak: Mező Gyula Gáborján község polgármestere, Szalay Csaba Váncsod község 
polgármestere, 
Zsiga Imréné, Fónyad Ákos, Seres József, Szatmári Sándor, Ujpál Tibor Váncsod 
önkormányzat képviselői, 
Dr. Kincses Béla, Sándorné Bunyik Andrea, Szabó Sándor Gáborján önkormányzat 
képviselői. 

A képviselő-testületi üléstől igazoltan volt távol Baranyai Endre gáborjáni képviselő és Zsiga 
Tibor váncsodi képviselő. 

A napirendek megtárgyalásán részt vesz: Jenei Attila jegyző 

A jegyzőkönyv hitelesítő Gáborján részéről Szabó Sándor képviselő, Váncsod részéről 

Szatmári Sándor képviselő. 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a „Mezőgazdasági erő- és munkagépek" tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárást lezáró döntésekről 
Ea: Mező Gyula polgármester 

2. Különfélék 
Ea: Mező Gyula polgármester 

Mező Gyula: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a Gáborjánból megválasztott 5 fő 

képviselő-testületi tagból, 4 fő jelen van, így Gáborján község képviselő-testülete 4 fővel 
határozatképes. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el. 

A gáborjáni képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a „Mezőgazdasági erő- és munkagépek" tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárást lezáró döntésekről 
Ea: Mező Gyula polgármester 

2. Különfélék 
Ea: Mező Gyula polgármester 



Szalay Csaba: 
Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Megállapítom, hogy a Váncsodról a megválasztott 7 fő 
képviselő-testületi tagból, 6 fő jelen van, így Váncsod község képviselő-testülete 6 fővel 
határozatképes. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el. 

A váncsodi képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a „Mezőgazdasági erő- és munkagépek" tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárást lezáró döntésekről 
Ea: Mező Gyula polgármester 

2. Különfélék 
Ea: Mező Gyula polgármester 

1. napirendi pont Előterjesztés a „Mezőgazdasági erő- és munkagépek" tárgyában 
lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntésekről 

Mező Gyula: 
A Gáborján Község Önkormányzata és a Váncsod Községi Önkormányzat közös ajánlatkérők 
„Mezőgazdasági erő-és munkagépek beszerzése" tárgyában közbeszerzési eljárást indítottak. 
Ez az eljárás másfél évvel ezelőtt megkezdődött, amelynek a tárgya egy MTZ Belorus 820 
Egyenes hidas traktor és egy Metal Fach T229 függesztett homlokrakodó. 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. 

Szalay Csaba: 
Érdekes eredménye lett a közbeszerzésnek, másfél évünk volt arra, hogy keressünk gépet, ami 
közben történt egy jogszabályváltozás, amely szerint 2019. január l-től nem lehet forgalomba 
helyezni az EURO 4A T környezetvédelmi besorolású gépeket 90 lóerő alatt. Az a probléma, 
hogy ez a pályázat MTZ traktorra lett kiírva, csak ez fér be a keretbe, és ez úgy nézett ki, 
hogy vagy elbukjuk, vagy visszaadjuk ezt a pályázatot, vagy másikra lépünk. Aztán mivel 
több ezer pályázatról beszélünk, a kormány enyhített ezen a jogszabályon. 

Mező Gyula: 
Most már úgy lehet MTZ traktort fogalomba helyezni, hogy 0 km üzemórás a traktor, így 
lehet megvásárolni. A jogszabálynak köszönhetően az ára is visszább esett. 

Szalay Csaba: 
Kértünk rá személyesen árajánlatot korábban is egymástól függetlenül a cégektől, akkor az 
AGRO-ROLL-96. Kft adta a legjobb ajánlatot, de az eljárásban hivatalosan a közbeszerzési 
eljárást folytató iroda kért árajánlatokat, ahol ugyanis a Royal Marine Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. adta a legjobb árajánlatot. 

Jenei Attila: 
Mindenki megkapta az előterjesztést, és az abban foglaltakban a „Mezőgazdasági erő- és 
munkagépek beszerzése" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást a Bárkonyi Ügyvédi Iroda 
folytatta le, mint lebonyolító. Ahogy olvasható 10 ajánlattevő cégnek ment ki a felhívás, akik 
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közül négyen adtak határidőre érvényes ajánlatot, ezek az Agro-Roll-96. Kereskedelmi Kft„ a 
Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft„ a Szal-Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
és a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft„ valamint mind a négy ajánlattevő vállalta, 
hogy meghibásodás esetén a meghibásodás bejelentését követő 48 órán belül megkezdi a 
helyszíni hibajavítást. A súlypontozás úgy állt össze, hogy 90 % volt az ajánlati ár, és 10 % 
pedig az, ha vállalta valaki a 48 órán belüli hibajavításnak a megkezdését. Egy háromtagú 
szakértői bizottság bírálta el a beérkezett ajánlatokat, ebben jogi, pénzügyi és műszaki 
szakértő volt, és az ő rangsorolásuk, illetve javaslatuk alapján, ajánlják a képviselő

testületeknek, hogy a Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kössön szerződést a két önkormányzat, tehát ő legyen a közbeszerzési eljárás 
nyertese. 

Mező Gyula: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs 
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. 
Név szerinti szavazást kellene erről tartanunk, amelynek a menete, hogy név szerinti olvasás 
után igen, nem vagy tartózkodom választ adjanak a tisztelt képviselők. 

Elsőnek a Gáborján község képviselőnek a nevét olvasom hangosan. 

A megválasztott 5 fő gáborjáni képviselő-testületi tagból a jelenlevő 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

50/2019. (VIII.15.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében eljárva -
figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény valamint végrehajtási 
rendeleteire - megtárgyalta a „Mezőgazdasági erő- és munkagépek beszerzése" tárgyában 
kiírt közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy 

I. A Royal Marine Kft. ajánlatát a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelően, illetve a Kbt.-ben foglaltakkal összhangban 
nyújtotta. Megállapítja, hogy az ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján alkalmas a 
szerződés teljesítésére vele szemben kizáró ok nem merült fel. A Royal Marine Kft. 
által adott ajánlat érvényes. 

II. A „Mezőgazdasági erő- és munkagépek beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményes volt. A közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevő Royal Marine 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 6045 
Ladánybene Fő Utca 52.) 15.360.000.-Ft ajánlati árral és a gép meghibásodásától 
számított 48 órán belül helyszíni hibajavítás megkezdése a jótállás időtartama alatt. 

A képviselő-testület felkéri a község polgármesterét, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesének 
értesítéséről , valamint a szerződéskötés előkészítéséről és a szerződés aláírásáról gondoskodni 
szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 
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Szalay Csaba: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs 
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. 
Név szerinti szavazást kellene erről tartanunk, amelynek a menete, hogy név szerinti olvasás 
után igen, nem vagy tartózkodom választ adjanak a tisztelt képviselők. 
Váncsod község képviselőinek a nevét olvasom hangosan. 

A megválasztott 7 fő váncsodi képviselő-testületi tagból a jelenlevő 6 fő képviselő közül 6-an 
szavaztak és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

25/2019. (VIII. 15.) számú határozata 

Váncsod Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében eljárva -
figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény valamint végrehajtási 
rendeleteire - megtárgyalta a „Mezőgazdasági erő- és munkagépek beszerzése" tárgyában 
kiírt közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy 

III. A Royal Marine Kft. ajánlatát a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelően, illetve a Kbt-ben foglaltakkal összhangban 
nyújtotta. Megállapítja, hogy az ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján alkalmas a 
szerződés teljesítésére vele szemben kizáró ok nem merült fel. A Royal Marine Kft. 
által adott ajánlat érvényes. 

IV. A „Mezőgazdasági erő- és munkagépek beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményes volt. A közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevő Royal Marine 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 6045 
Ladánybene Fő Utca 52.) 15.360.000.-Ft ajánlati árral és a gép meghibásodásától 
számított 48 órán belül helyszíni hibajavítás megkezdése a jótállás időtartama alatt. 

A képviselő-testület felkéri a község polgármesterét, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesének 
értesítéséről, valamint a szerződéskötés előkészítéséről és a szerződés aláírásáról gondoskodni 
szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szalay Csaba polgármester 

2. napirendi pont Különfélék 

Mező Gyula: 
A különfélék napirendi pont keretében szeretném elmondani a közelgő választásokkal 
kapcsolatosan, addig nem gondolnám, hogy tartunk együttes ülést már és szeretném 
megköszönni a váncsodi testületnek az öt éves együttműködésünket, és a most következő 
választásokon, aki jelölteti magát, annak nagyon sok sikert kívánok, aki pedig nem, annak jó 
egészséget, és megköszönöm az eddigi együttműködő munkáját. 

Szalay Csaba: 
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Megragadnám én is az alkalmat, hogy ezt az öt évet én is megköszönjem, ez alatt az idő alatt 
nem volt problémánk, sőt amikor tudtunk egymásnak segíteni akkor segítettünk is, én úgy 
gondolom példaértékű a kapcsolatunk, amire én nagyon büszke vagyok és továbbra is 
folytatni szeretném. Amit még fontosnak tartok elmondani, hogy beszélgettünk polgármester 
úrral és szeretnénk azt a célt elérni, hogy bővítsük a közös hivatalunkat, emiatt beszélgettünk 
más község polgármesterével is, pontosan azért, hogy kormányzati szinten fent tudjunk 
maradni. A közös hivatal keretében, úgy ahogy eddig is, mindenki önállóan gazdálkodik 
önkormányzati szinten, de ha a mai szabályok szerint működne a dolog, akkor lehetne egy 
aljegyzőt foglalkoztatni, és kérdezném jegyző úrtól, hogy néz ki a mostani, és hogy nézne ki 
az alkalmazotti létszám, ha társulnánk még egy önkormányzattal. 

Jenei Attila: 
A költségvetési törvény szerint, az elismert létszám 7,04 fő, amit finanszíroz az állam, ha 
adott esetben egy községgel bővülne a közös hivatal, akkor hozzávetőleg 11 fős létszámot 
finanszírozna meg az állam. De ugye mivel több pályakezdő van, ezért a normatívából több 
főt tudnánk alkalmazni, mint amit a költségvetési törvény előír, úgyhogy, ha egy község 
csatlakozna a közös hivatalunkhoz, én úgy gondolom, 11-12 fős lehetne. A választást 
követően 60 nap áll rendelkezésre az önkormányzatoknak arra, hogy eldöntsék azt, hogy a 
korábbi felállás szerint, vagy új felállás szerint szeretnének tovább működni hivatali 
tekintetben. Amennyiben 60 nap alatt nincs meg a döntés a képviselő-testületek részéről, 
akkor a kormányhivatal jelöli ki azt, hogy hova csatlakozzon az az önkormányzat, aki nem 
tudott döntést hozni. 

Mező Gyula: 
Megbeszéltünk, hogy választások után leülünk tárgyalni. Én úgy gondolom, hogy anyagi 
szempontból, ha csatlakozna hozzánk egy harmadik település, akkor még jobb helyzetben 
lenne a közös hivatal. 

Megkérdezem, hogy a megtárgyalt napirenden kívül valakinek hozzászólása, észrevétele, 
kérdése van-e, amennyiben nincs, úgy az ülést bezárom. 

Több hozzászólás nem volt, ezért Mező Gyula az ülést bezárta. 
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