
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
 
 

2014.július 28. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  
Abodi Állandó Kirendeltségén 

(3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 
 
 
 

a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 

                                                              c./ Határozata 
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 
 
1./ Naptári éven belül visszafizetendő – EU-s támogatás megelőlegezésére szolgáló likvid 

hitel felvételéről  
Előadó : polgármester  

 
2./Döntés a mikrobusz beszerzése tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményéről  

Előadó : polgármester  
 
 
 
 
A b o d, 2014. július 28. 
 
 
 
          Vártás József  
               jegyző  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 28. napján az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó Kirendeltségén              
(3753 Abod, Magyar út 42.szám) megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
Jelen vannak: Restyánszki Gábor polgármester, 
 Zsemkó János alpolgármester, 
 Bartus Gábor képviselő, 
 Berkesi László képviselő.  
  
Igazoltan távol maradt: Fekete Józsefné képviselő 
 
Igazolatlanul távol maradt: --  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Vártás József jegyző   
 Almási Lászlóné jegyzőkönyvvezető  
 

Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő 
jelen van.  
 

Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 

1./Döntés a mikrobusz beszerzése tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményéről  
Előadó: polgármester  

 
2./ Naptári éven belül visszafizetendő – EU-s támogatás megelőlegezésére szolgáló likvid 

hitel felvételéről  
Előadó: polgármester  

 
Polgármester szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalási 
sorrendjének megfordítását. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
- 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés 
napirendi pontjaival kapcsolatban van-e valami észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjat a módosítással együtt – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

46/2014.(VII.28.) H A T Á R O Z A T A 
 
 

Tárgy: Rendkívüli ülés napirendi pontjainak az elfogadásáról 
 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli 
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 
 

1. Naptári éven belül visszafizetendő – EU-s támogatás 
megelőlegezésére szolgáló likvid hitel felvételéről  

 Előadó: polgármester 
 
2. Döntés a mikrobusz beszerzése tárgyban indított közbeszerzési 

eljárás eredményéről  
 Előadó: polgármester  

 
 

Tárgyalt napirendi pontok: 
 

 

1./ Napirendi pont tárgya:  
 
 Naptári éven belül visszafizetendő – EU-s támogatás megelőlegezésére szolgáló likvid hitel 
felvételéről  
Előadó: polgármester 

 
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja 
 
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a falugondnoki autó 
beszerzésével kapcsolatos események felgyorsultak. A 2014. július 9. napján megtartott 
testületi ülésen tárgyalta a testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beszerzés 
önerejének biztosítása érdekében hitel felvételéhez kormányzati hozzájárulás megkéréséről 
szóló előterjesztést.  Akkor döntött a várhatóan 2.700.000 Ft összegű ÁFA 5 éves lejáratú 
hitel keretében történő finanszírozásáról is, melyhez a kormányzati hozzájárulás 
megszerzéséről is megtörténtek a szükséges intézkedések. Az elmúlt időszakban az engedély 
megkérésének előkészítése során történt tájékozódások során jutott tudomásra, hogy a 
hitelfelvételhez kapcsolódó kormányzati hozzájárulás megszerzése akár 4 hónapig is eltarthat. 
Az Európai Uniós támogatással beszerzésre kerülő gépjármű közbeszerzési eljárásának 
időbeli szükséglete, és a járművek szállításának várható időtartama miatt a kormányazti 
engedély megkérése szinte ellehetetlenítené a pojekt megvalósítását. A megvalósítás 
határideje 2014. december 31.  A rendelkezésre álló lehetőségek alapján a finanszírozás a 
következőképp alakul: A gépjármű nettó vételára 9.995.000 Ft, ezt 2.698.650 Ft ÁFA 
terhelné, melyhez 50.000 Ft közjegyzői díj társulna, így az összes költség 12.743.650 Ft 
lenne. A gépjármű beszerzésének fedezetéül szolgálna az EU támogatásból származó 
9.995.000 Ft, gépjármű értékesítéséből származó 900.000 Ft, így a maradék 1.848.650 Ft 
terhelné az Önkormányzat 2014. évi költségvetését.  A Porsche Bank ajánlata alapján a Bank 
vállalja a gépjármű nettó vételárának 5 hónapra  0 %-os THM –el történő előfinanszírozását. 
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A pályázat utófinanszírozott, tehát a teljes vételárat ki kell fizetnie Önkormányzatunknak, 
hogy az MVH-tól a támogatást vissza tudja igényelni. A hitelt az év végére mindenképp 
vissza kell fizetni, ebben az esetben viszont nincs szükség a kormányzati hozzájárulás 
megkérésére.  
 
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen,  
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
47/2014.(VII. 28.) H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Naptári éven belül visszafizetendő – EU-s támogatás 

megelőlegezésére szolgáló – likvid hitel felvételéről 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Naptári éven belül visszafizetendő – EU-s támogatás megelőlegezésére 
szolgáló – likvid hitel felvételéről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki 
gépjármű beszerzésének pénzügyi finanszírozását az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

Kiadás: 

Gépjármű nettó ára: 9.995.000,-Ft 

Áfa 2.698.650,-Ft 

Egyéb költség (pl. közjegyzői) 50.000,-Ft 

Összes költség: 12.743.650,-Ft 

Bevétel: 

EU-s támogatás 9.995.000,-Ft 

Gépjármű beszámítás: 900.000,-Ft 

Összes bevétel: 10.895.000,-Ft 

2014. évi költségvetés terhére saját 
forrásból biztosítandó: 

1.848.650,-Ft 

 

2. Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges önerőt a régi 
falugondnoki gépjármű értékesítéséből származó bevételből, és a 
2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 

3. Képviselő-testület a régi falugondnoki gépjármű beszámítással történő 
értékesítését jóváhagyja. 
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4. A Képviselő-testület megismerte a Porsche Bank hitelajánlatát, mely 
alapján a Bank 5 hónapra 0%-os THM-el előfinanszírozza a 
beszerzendő új falugondnoki busz nettó vételárát. Az ajánlatot a 
Képviselő-testület elfogadja. 

5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződéssel 
kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, adatok szolgáltatására. 

6. Képviselő-testület a 43/2014.(VII.09.) határozatát visszavonja. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok. 
 

2./ Napirendi pont tárgya:  
Döntés a mikrobusz beszerzése tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményéről  
Előadó: polgármester  
 
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
Vártás József jegyző tájékoztatja a kévpiselő-testület tagjait, hogy az eljárás során az 
ajánlattételi határidő 2014. június 23. napja volt. Az ajánlattételi határidőig két ajánlat érkezett 
be az Automobil – Eger 97 Kft, valamint a Miskolci Autóház Kft részéről. Az előzetes 
értékelések alapján az ajánlatokkal kapcsolatban hiánypótlás kibocsátására nem volt szükség. 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy valamennyi ajánlattevő ajánlata érvényes, az 
ajánlattevők igazolták alkalmasságukat, az ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban 
és a jogszabályokban előírtaknak, kizáró ok nem áll fenn. 
 
Zsemkó János alpolgármester, nagyon örül annak, hogy működőképes új gépjárműve lesz a 
településnek. Épp az utolsó pillanatban sikerült a pályázatot beadni, de a régivel bizony már 
nagyon nehéz volt közlekedni. A téli időszakban fűtetlen autóban utaztatni az óvodáskorú 
gyermekeket nagyon nagy rizikó, de sajnos eddig más megoldás nem volt. Nehezíti a 
település gondját, hogy messze van Edelénytől. 
 
Vártás József jegyző elmondja, amennyiben minden a terveknek megfelelően zajlik, akkor 
augusztus végén a településnek új, jól felszerelt gépjárműve lesz, és október végére az MVH 
által kifizetést követően a likvid hitel is megszüntethető. 
 
Polgármester – a közbeszerzési törvény előírásai alapján – név szerinti szavazás elrendelését 
szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a név szerinti szavazást - 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 4 igen,  0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elrendelte. 
 
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását ABC szerint növekvő sorrendben a képviselők neveinek 
felolvasásával, melyre a képviselők az alábbi választ adták: 

- a döntést támogatta: Bartus Gábor képviselő 
  Berkesi László képviselő 

    Restyánszki Gábor polgármester 
    Zsemkó János alpolgármester 

- a döntést ellenezte 0 fő  
- tartózkodott 0 fő. 
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Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen,  
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett vé szerinti szavazással elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
48/2014.(VII. 28.) H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Döntés a mikrobusz beszerzése tárgyban indított közbeszerzési 

eljárás eredményéről 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Döntés a mikrobusz beszerzése tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
eredményéről szóló előterjesztést és név szerinti szavazással az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlattételi 

felhívás megküldésével indult „Mikrobusz beszerzése Abod Község 
Önkormányzat részére” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelése során 
született döntési javaslatot a határozat mellékleteként jóváhagyja. 
 

2. Az eljárást a Képviselő-testület eredményesnek nyilvánítja és az 
eljárás nyerteseként a Miskolc Autóház Kft. (Székhely: 3534 
Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30/a.) ajánlattevőt jelöli meg nettó 
9.995.000.- HUF ajánlati árral. 

 
3. Második helyezett kihirdetésére nem kerül sor. 

 
4. A Képviselőtestület tagjai a határozathozatal során kijelentik, hogy a 

Kbt. 24. §-ában részletezett összeférhetetlenségi körülmények velük 
kapcsolatban nem állnak fenn. Nyilatkoznak, hogy nem áll fenn olyan 
ok, ami miatt a funkcióiknak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására 
nem lennének képesek, így különösen nem áll fenn gazdasági érdek 
vagy az eljárásban résztvevő gazdasági szereplővel fennálló más 
közös érdek, ami a fentieket sértené. Nyilatkoznak, hogy az eljárásba 
bevont személyként való közreműködésük a verseny tisztaságának 
sérelmét nem eredményezheti. Nyilatkoznak, hogy az előírt 
titoktartási kötelezettségüknek eleget tesznek. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: Közbeszerzési tanácsadó, osztályok. 

A határozathozatal név szerinti szavazással zajlott, mely során  
- a döntést támogatta  

Bartus Gábor képviselő 
Berkesi László képviselő 
Restyánszki Gábor polgármester 
Zsemkó János alpolgármester 

- a döntést ellenezte  0 fő, 
- tartózkodott 0 fő. 
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Melléklet a 48/2014.(VII.28.) határozathoz 
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Restyánszki Gábor –polgármester, mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, 
megköszönte a képviselő-testület megjelenését, és az ülést bezárta.  
 
 

k.m.f.t 
 
 
 
 
 Vártás  József  Restyánszki Gábor  
 jegyző      polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


