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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 8-án 
megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nemesrempehollós 
 
Az ülésen jelen vannak: Paksiné Kecze Tünde polgármester, Paksi János, Kapui Lajosné 
                                        Horváth Józsefné, Dankovits Gáborné képviselők. 
                                        dr. Takács Ervin jegyző. 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 fő képviselőből mind az 5 fő 
jelen van. A rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatképes, így azt megnyitja.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a Meghívó szerinti napirend elfogadását. 
 
Képviselő-testület polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi 
napirendet elfogadja: 
 

N a p i r e n d 
 
1./ Falugondnoki mikrobusz beszerzése tárgyában döntés 
 
     Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester 
 
2./ Egyebek 
 
 
 
1./ Falugondnoki mikrobusz beszerzése tárgyában döntés 
     Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester 
 
Dr. Takács Ervin jegyző összefoglalja a falugondnoki busz beszerzésével kapcsolatosan a 
közbeszerzési eljárás mozzanatait. 
Közbeszerzési eljárás lefolytatását eszközöltük, mivel a beszerezni kívánt mikrobusz vételi 
ára a nettó 8 millió forintot meghaladja. A pályázati kiírás szerint csak Volkswagen típusút 
lehetett választani. 
A közbeszerzési eljárás lefolytatására Papp Tibor egyéni vállalkozót bíztuk meg. Az 
ajánlattételi felhívásra egyedül a Zalaegerszeg Göcsej Autóház Kft. adott érvényes ajánlatot. 
Legalább hármat kellett kiküldeni, ez az egy ajánlat érkezett. A Bíráló Bizottság az ajánlatot 
megvizsgálta és érvényesnek találta, a kiírásnak megfelel. Eredményes volt a pályázat.  Az 
ajánlat: Volkswagen Transportes VW LNF T 15 Kombi RT 2.0 CR TDI/FG/711-0448 
gépkocsi nettó ára 9.930.500.- ft + 27 % ÁFA 2.681.235ft. Az ÁFÁ-t az önkormányzatnak 
kell kifizetnie. Regisztrációs adó 135.000 ft. Az autó bruttó ára + regisztrációs adó 12.746.735 
ft. Az ár a forgalomba helyezés költségeit is tartalmazza. 
Fixáras autó, mindenhol ennyibe kerül. Próbáltunk más buszt is nézni, de a rendeletnek nem 
felel meg.  
 



Paksiné Kecze Tünde polgármester az előterjesztés alapján javasolja, hogy a képviselő-
testület nyilvánítsa eredményesnek a hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást. A 
Göcsej Autóház Kft. ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek és nyertesnek. A 
közbeszerzési eljárást lefolytató Papp Tibort bízza meg az ehhez kapcsolódó további 
feladatok elvégzéséről gondoskodjon. Hatalmazza meg a polgármestert a Göcsej Autóház Kft-
vel az adásvételi-szerződést kösse meg.  
A Göcsej Autóház Kft. vállalja, hogy 2014. augusztus 29-ig leszállítja a mikrobuszt. 
Utána szeretnénk értékesíteni a meglévő falugondnoki gépjárművet, aminek az eladási ára 
valószínűleg nem fogja teljesen fedezni az önkormányzat által fizetendő ÁFA összegét. 
 
 
Képviselő-testület az elhangzott előterjesztéssel egyetért és a polgármester javaslatára 5 igen 
szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
42/2014.(V.8.) Képviselő-testületi határozat 
Nemesrempehollós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő, „1 db. 
Mikrobusz beszerzése – Nemesrempehollós” tárgyában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. Törvény (továbbiakban Kbt.) 122/A§(1) bekezdés szerint lefolytatott hirdetmény 
közzététele nélküli, egyszerű eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
A Göcsej Autóház Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki út 1/D)ajánlattevő ajánlatát 
érvényesnek nyilvánítja, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
A kbt. 73.§-a alapján a közbeszerzési eljárás nyertesének – mint a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tevő – Göcsej Autóház Kft. (székhely: 8900 Zalaegersze, Bozsoki út 1/D.) 
ajánlattevőt hirdeti ki. 
 
Felkéri a Bíráló bizottság elnökét, hogy az eljárást bonyolító Papp Tiborral a közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó, a Kbt., valamint az ajánlattételi felhívásban rögzített feladatok 
elvégzéséről határidőben gondoskodjanak. 
 
Meghatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a 
mikrobusz beszerzésére irányuló adás-vételi szerződést megkösse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Takács Ervin jegyző, Bíráló Bizottság elnöke 
 
2./ Egyebek 
 
dr. Takács Ervin jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a VASIVÍZ Zrt. a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően visszaadta a közmű vagyont. Az önkormányzatoknak a saját 
vagyonába be kell vételeznie. Ehhez előtte  a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet alapján el  kell 
végeztetni a víziközmű vagyon értékbecslését. Az öt településnek Egyházasrádóc, 
Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu  közösen kell felértékeltetni az 
víziközmű  vagyont. A gesztor Nemesrempehollós, mivel itt van a telep. A vagyon 
értékbecslése nem kevésbe kerül kb. 800.000. – 1.000.000 ft. Egyeztetett a többi 
önkormányzattal is és az a közösen kialakított vélemény, hogy célszerű lenne 2015. év első 
felére ütemezni az értékbecslést anyagi fedezet hiányában.Az értékbecslést elvégzőt a 
Nemesrempehollósi testületnek kell kiválasztani. 
 



Paksiné Kecze Tünde polgármester arról tájékoztatja a képviselőket, hogy a jegyző úr által 
jövő évre átütemezett vagyon értékbecslés elvégeztetésére 2015. december 31-ig van 
lehetőség. A társönkormányzatok is úgy gondolják, hogy ezzel a jövő évben foglalkozzunk.  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az ivóvízközmű vagyon felértékelését 2015. év I. 
felére ütemezze a képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
 
43/2014.(V.8.) Képviselő-testületi határozat 
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete a VASIVIZ Zrt. által visszaadott 
ivóvízközmű vagyon felértékeltetését – figyelemmel a 24/2013. (V.29.) NFM rendeletben 
meghatározott szempontokra -  2015. I. felére ütemezi. 
 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2015. június 30. 
 
 
Polgármester megköszöni a megjelenést és rendkívüli képviselő-testületi ülés 16,27 órakor 
bezárja. 
 
 

Kmft. 
 
 

 
 
Paksiné Kecze Tünde        dr. Takács Ervin 
  polgármester          jegyző 
 
 


