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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. április 13-án 14,00 órakor tartott 

rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Cséplő Zoltán és Marton 

Miklós képviselők 

 

Igazoltan távol maradt: Lakó József képviselő 

 

Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: dr. Keresztesi Tímea jegyző, Simonyai Imre 

műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

Pál Józsefné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az 

ülésen megjelent. Lakó József képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt maradt távol az 

ülésről. Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjára. 

 

Javasolt napirendi pont: 

 

1./ Start közmunka keretében helyi sajátosságokra épülő programelem kapcsán traktor és  

     pótkocsi beszerzési ajánlatok bírálata 

Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

Pál Józsefné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi ponttal egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1./ Start közmunka keretében helyi sajátosságokra épülő programelem kapcsán traktor  

     és pótkocsi beszerzési ajánlatok bírálata 

Előadó: Pál Józsefné polgármester 

  

(Az árajánlatok és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Pál Józsefné polgármester: A Start közmunkaprogram keretén belül lehetőség van arra, hogy 

beszerezzünk egy kistraktort és hozzá egy pótkocsit. Az árajánlatok megkérésre kerültek. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A Start közmunkaprogram 

megvalósítására kapott összeg 20 %-a felhasználható eszközbeszerzésre. Az idei évben a 

helyi sajátosságokra épülő programelem kerül megvalósításra, amelyhez nagy segítséget 

nyújtana egy kistraktor és egy pótkocsi vásárlása, amelyeket a későbbiekben is tudna az 

önkormányzat használni. A céloknak leginkább a Jinma 244E 4WD típusú traktor és a BP-

1000 típusú pótkocsi felelne meg. A traktor kínai gyártmány, de Magyarországon is 

forgalomba helyezhető. Az eszközök műszaki jellemzőit tartalmazó leírás kiosztásra került. A 

beszerzéshez négy árajánlatot kértünk. Vida László és Zelkóné Gaál Magdolna egyéni 
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vállalkozók, az Épfakergép Immo Kft. és a Dunántúli Vidékfejlesztési Kft. ajánlattevők 

árajánlatai közül Vida László ajánlata a legkedvezőbb. Vida László a Jinma traktort 

napfénytetővel, borulásgátló kerettel, piros rendszámra vizsgáztatva 2 350 000,- Ft+Áfa áron, 

a BP-1000 típusú pótkocsit piros rendszámra vizsgáztatva 415 000,- Ft+Áfa árért adná az 

önkormányzatnak. A két eszköz együttes beszerzési ára így bruttó 3 511 550,- Ft. Vida László 

ajánlatának elfogadását javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 10. melléklet 

sorolja fel a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat. A felhalmozási kiadásoknál 

3 279 000,- Ft került betervezésre a közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés jogcímen. A 

kistraktor és a pótkocsi együttes beszerzési ára 232 550,- Ft-tal magasabb, mint 3 279 000,- 

Ft, de a különbözet a költségvetés „Dologi kiadások – Egyéb szolgáltatás” során 

rendelkezésre álló összegből fedezhető. Az átcsoportosítást a 2015. évi költségvetés soron 

következő módosításakor át kell vezetni. A napirendi ponthoz kiosztott határozati javaslat a 

fedezet biztosítását is részletezi.        

 

Pál Józsefné polgármester: A kistraktorra és a pótkocsira szükségünk van, a beszerzés 

fedezete is előteremthető, ezért javaslom, hogy Vida László egyéni vállalkozó ajánlatát 

fogadjuk el az ajánlata szerinti árakkal. Kérem, aki javaslatommal egyetért és a határozati 

javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

6/2015. (IV. 13.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8871 Murarátka, 

Liliom u. 1.) a Start közmunka helyi sajátosságokra épülő programeleme 

keretében beszerzésre kerülő Jinma 244E 4WD típusú kistraktor és BP-1000 

típusú pótkocsi beszerzésére Vida László ev. 8868 Letenye, Petőfi utca 23. szám 

alatti ajánlattevő ajánlatát fogadja el a kistraktor esetében 2 350 000,- Ft + Áfa, a 

pótkocsi esetében 415 000,- Ft + Áfa, azaz összesen bruttó 3 511 550,- Ft vállalási 

árral. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzésre vonatkozó 

szerződés aláírására. 

 

A beszerzés fedezete Murarátka Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében 

meghatározott felhalmozási célú kiadások között közcélú foglalkoztatásra 

eszközbeszerzés jogcímen 3 279 000,- Ft erejéig rendelkezésre áll, a 3 279 000,- 

Ft feletti összeg fedezete pedig a 2015. évi költségvetés „Dologi kiadások – 

Egyéb szolgáltatás” során megtervezett összegből biztosítható. A beszerzés 

3 279 000,- Ft-ot meghaladó összegével a működési kiadásokat csökkenteni, a 

felhalmozási kiadásokat pedig növelni kell, amit a 2015. évi költségvetés 

módosításakor át kell vezetni. 

 

Határidő: beszerzés lebonyolítására azonnal 

                                   költségvetést érintő módosítások átvezetésére a 2015. évi költségvetés  

                                   legközelebbi módosítása 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 
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Operatív végrehajtásért felelős: 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

 

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 14,25 órakor 

bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 


