
 

 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 30 -án megtartott 
ülésének: 

 

a./  Tárgysorozata 
b./ jegyzőkönyve 

c./  határozatai : 196//2014 
d./rendeletei 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 
 

 

1. Előterjesztés a közbeszerzési eljárás nyertesének a kiválasztására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
 
 
Egyebek:  

 

 

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  

- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
- Takács Edina megbízott aljegyző 

 

Tiszaszentmárton, 2014. június 20. 

 

                                                                               Szűcs Dezső 

                                                                                polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tiszaszentmárton  Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2014. május 30-
án (pénteken) az önkormányzat tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről. 

Jelen vannak: 
Szűcs Dezső polgármester 
Boros Gyula alpolgármester 
Leskovics Gáborné képviselő 
Szabó Károly képviselő 
 
Meghívottként jelen van:    Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal  
               Jegyzője 
              Takács Edina mb. aljegyző 
  
            
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, az ülésen a 7 fő települési képviselőből jelen van 4 fő  
képviselő. Javasolja  a képviselő-testületnek a meghívóban közölt 1 napirendi pont 
megtárgyalását, mellyel a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 

Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a közbeszerzési eljárás nyertesének a kiválasztására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a natúr almalé gyártó gépsor értéke 
meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért a megvásárlására közbeszerzési eljárást kellett 
lefolytatni. A közbeszerzési eljárás fajtája hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás volt. A 
közbeszerzési eljárást Dr. Kovács Krisztina egyéni vállalkozó folytatta le. Az ajánlattételi 
dokumentáció három cég részére került kiküldésre. Az IMOBILE Kft, a Planet Technology 
Kft és a Synergon Consulting Kft részére. Ajánlattételi határidőre egy pályázat érkezett. 
Pályázatot az IMOBILE kft nyújtotta be. Ajánlata szerint a gépsor leszállítását nettó 
24.603.150 forintért vállalná. A benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság véleményezte és 
támogatta a gazdasági társaság pályázatának az elfogadását. A eljárás tárgyalásos eljárás volt. 
A tárgyalás tartására tegnap délután 16 órakor került sor. A társaság ügyvezetője Tatár Tamás 
kérte, hogy a testület változtasson a fizetési hatásidőn. Ő nem kér előleget, mint az szerepelt 
az ajánlattételi dokumentáció szerződés-tervezetében. Arra kéri a testületet, hogy járuljon 
hozzá ahhoz, hogy a gépsor leszállításakor megkaphassa a vételár 90 %-át. A vételár a 
csatlakozások kiépítését is tartalmazza. 
 
Boros Gyula: Ha nincs más ajánlat, csak ezzel tud a testület foglalkozni. A bíráló bizottság az 
ajánlatot átnézte, az az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak megfelel. Javasolja az 
IMOBILE Kft ajánlatát elfogadni.  
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a beüzemelésig még nagyon sok pénzt kell költenie az 
önkormányzatnak. Megemlíti, hogy Tatár Tamás azt is megemlítette, hogy neki is van egy 
csapata, aki a villanyszerelési munk ákat el tudná végezni. Nekik órabért kellene fizetni és 
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szálláslehetőséget kellene biztosítani. Véleménye szerint ez egy három napos munka lenne.  
Korábban Bakó Attila vállalkozóval váltottak szót a munkák elvégzéséről. Még burkolni kell, 
a vizet be kell vezetni. Engedélyes terveket, kiviteli terveket el kell készíttetni. Engedélyes 
tervet 650 ezer forint + áfá-ért, kiviteli terveket 975 ezer forint + áfá-ért készítené egy 
vállalkozó. Véleménye szerint más tervezőt is meg kell keresni. A gépsor engedély nélkül 
nem üzemelhet. Arról is döntést kell majd hoznia képviselő-testületnek, hogy miből fogja 
finanszírozni a gépsor árát. Attól tart, hogy a hitel felvétele nem lesz elkerülhető. Abban is 
gondolkodhatnak, hogy a lekötött betétet használják a vételár kiegyenlítésére. Fontos lenne, 
hogy találjanak valakit, aki összefogja ezeknek a munkáknak a végzését és vezényli a 
termelést. Olyan ember kellene, aki megbízható, aki lelkiismeretes és műszaki érzéke is van. 
Ha tényleg akarnak termelni, akkor sok mindent intézni kell. Meg kellene alakítani a szociális 
szövetkezetet is.  
 
Szabó Károly: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a szavazásban nem fog részt 
venni, tartózkodni fog, mert tagja volt a bíráló bizottságnak. A bíráló bizottság megvizsgálta a 
beadott ajánlatot, azt érvényesnek tartotta, mindenben megfelelt az ajánlattételi 
dokumentációban foglaltaknak. 
  
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta az IMOBILE Kft ajánlatának az  elfogadását azzal a módosítással, hogy 
a vételár 90 %-a a szállítást követően, 10 %-a pedig a beüzemelést követően kerül 
kiegyenlítésre, mellyel a képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal és 1 tartózkodással   
egyetértett és az alábbi határozatot hozta:  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

196/2014. (V. 30.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

Közbeszerzési eljárás nyertesének a kiválasztásáról 

A képviselő-testület: 
 
A natúr almalé gyártó gépsor beszerzésére meghirdetett közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének - a bíráló bizottság szakvéleményét és javaslatát figyelembe véve - az 
IMOBILE Kft 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 1. sz. gazdasági társaságot választja ki. 
 
A berendezés vételára 24.603.150,- Ft + ÁFA, azaz huszonnégymillió-hatszázháromezer-
egyszázötven forint + ÁFA. 
 
A vételár kiegyenlítése az ajánlattevővel történt tárgyalás eredményeként az alábbiak szerint 
történik: 
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- 1. résszámla az almafeldolgozó berendezés leszállításakor, a teljesítésigazolás kiadását 
követően, a vételár 90 %-a összegében, azaz 22.142.835,- Ft + ÁFA összegben, 

- végszámla kiállítása a berendezés üzembe helyezésekor, a teljesítésigazolás kiadását 
követően, a vételár 10 %-a összegében, azaz 2.460.315,- Ft + Áfa összegben.  

-  
Felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés aláírására. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ IMOBILE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 1. 
2./ Pénzügyi főelőadó helyben  
 
Egyebek: 
 
Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy kértek állásfoglalást és 
monográfia készítése a közművelődési keret terhére elszámolható. 
 
 
 

Az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta. 
 
 
 
Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
 


