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Előterjesztés száma: 26/2021.   

Iktatószám: H/243-…/2021. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2021. február 11-i polgármesteri döntés meghozatalához  

 

 

 

Tárgy: Az önkormányzati és hivatali (közterület-felügyeleti) feladatellátást szolgáló 

gépjárművek beszerzése  

 

 

 

 

 

Előkészítette:   Fejes Norbert közterület-felügyelő    

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Képviselő-testület tagjaival 2021. január 26-án elektronikus úton tartott informális 

egyeztetésen a képviselők a 12/2021. számú Az önkormányzati és hivatali (közterület-

felügyeleti) feladatellátást szolgáló gépjárművek beszerzése tartós bérlet keretében tárgyú 

előterjesztésben javasolt tartós bérlet konstrukciót javasolták elutasítani. Egyúttal az a döntés 

született, hogy a gépjárművek beszerzése egyösszegű vétel formájában történjen, így a 

gépjárművek azonnal az Önkormányzat tulajdonába kerülnének további ütemezendő extra 

költségek (kamat) nélkül.  

 

A fenti felsorolt indokok alapján ajánlatkérést küldtünk a lentebb felsorolt ajánlattevő 

szervezeteknek, melyre vonatkozóan 3 db ajánlat érkezett az alábbi tartalommal. 

 

Készpénzes vásárlás 

Dacia Dokker Van Dacia Duster 

Ambiance Blue 1,5 dCi75 Comfort 0,9 TcE90 

Bruttó eladási ár Bruttó eladási ár 

Renault Békési Kft. 4.837.430,00 4.649.000,00 

Schiller M3 Kft. 4.817.430,00 4.459.000,00 

Tamás Autóház Kft. 4.817.430,00 4.599.000,00 
   

 

A gépjárművek pontos típusát és felszereltségi szintjét az előterjesztéshez csatolt ajánlatok 

tételesen tartalmazzák. 

 

 A 2017. június 1-jétől hatályos Beszerzések lebonyolítása szabályzata 4.a) pontja értelmében - 

tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő részszempontokat az ajánlatkérés során nem határozott meg 

- a legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köteles az Önkormányzat 

szerződést kötni.  Megállapítható, hogy a fenti ajánlatok közül összességében a legkedvezőbb 

ajánlatot a Schiller M3 Kft. nyújtotta be. 

 

Az előterjesztés mellékletei:  

1. sz. melléklet – Renault Békési Kft. ajánlata ajánlata  

2. sz. melléklet – Schiller M3 Kft. ajánlata  

3. sz. melléklete - Tamás-Autó Kft. ajánlata 

(A benyújtott ajánlatok az ajánlattevők üzleti érdekének védelme miatt nem nyilvánosak.) 

 

A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a csatolt döntést hozta.  

 

Szada, 2021. február 11.  

  

 Pintér Lajos             

polgármester 
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POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

…/2021. (II. 11.) Polgármesteri határozat 

 

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom. 

 

 

1. Szada Nagyközség Polgármestere az önkormányzati és hivatali (közterület-felügyeleti) 

feladatellátást szolgáló gépjárművek beszerzése egyösszegű vétele tárgyában beérkezett 

ajánlatok kapcsán úgy dönt, hogy a Dacia Duster típusú gépjármű ajánlat szerinti 4 817 430 Ft 

összegű, míg a Dacia Dokker Van típusú gépjármű ajánlat szerinti 4 459 000 Ft összegű 

beszerzéséről dönt, melynek költségvonzatát az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére 

biztosítja.  

 

2. A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a döntésének megfelelő összeget az Önkormányzat 

2021. évi költségvetés tervezése során építse be az önkormányzati rendelet tervezetébe.  

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: 2021. február 15.  

Felelős: 1. pont: polgármester 

  2. pont: jegyző 

 

 
 

 

 


