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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

1/2009. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
Készült: 2009. január 28-án 1600 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc    polgármester  
 Balázs János Ferenc   alpolgármester 
 Csehek József  képviselő 
 Dávid Imre  képviselő  
 Dudás Gergely   képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária  képviselő  
 Loksa János  képviselő 
 Torma Andrea  körjegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 8 fő jelen van, így 
az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József képviselő és Hámori Imréné képviselő legyen. A 
javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó egyéb javaslat nem volt. A Képviselő-testület – egyhangúlag elfogadva – az 
alábbi napirendi pontot tárgyalja: 
 
Napirend Előterjesztő 

 
1. Falugondnoki szolgálat kialakításához 8+1 személyes  Hajnis Ferenc  
    személygépjármű pályázati támogatásból történő beszerzése, polgármester 
    ajánlatok elbírálása  
 
 

1. Napirend Falugondnoki szolgálat kialakításához 8+1 személyes személygépjármű pályázati 
támogatásból történő beszerzése, ajánlatok elbírálása 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly novemberben értesítést kaptunk, hogy megnyertük a falugondnoki kisbusz beszerzésére irányuló 
pályázatot, melynek támogatási összege 7.781.000 Ft. A pályázatban Opel Vivaro gyártmányú 8+1 
személyes gépjármű beszerzése szerepelt, de azt a választ kaptuk - mert állásfoglalást kértünk ezt ügyben – 
hogy nem kötelező azt vásárolni, az a feltétel, hogy legalább olyan paraméterekkel kell rendelkeznie a 
beszerzésre kerülő személygépkocsinak, mint ami a pályázatban szerepelt. Sok árajánlatot kaptunk, most ki 
kell választanunk a legjobbat, és el kell döntenünk, hogy melyik gépkocsit választjuk. A döntéstől számítva 
egy éven belül kell megvásárolnunk az autót, de véleményem szerint minél előbb meg kell tennünk, hogy 
megigényelhessük a támogatási összeget, mert ez is utófinanszírozású. Az előterjesztés mellékletében 
szerepelnek a beérkezett árajánlatok, gondolom ezt mindenki átnézte. A salgótarjáni FIAT 
márkakereskedésből olyan árajánlat érkezett, ami véleményem szerint megfelelő lenne a számunkra. 
Személyesen is elmentem Salgótarjánba, a kereskedésbe, és megnéztem az autót. A kereskedésben hitel 
felvételére is lehetőség van,  de kiszámoltam a hitelt feltételeit, és jóval többet kellene visszafizetnünk. Úgy 
gondolom, hogy készpénzben, illetve átutalással fizessük ki, és ne vegyünk fel hitelt, hiszen megvan rá a 
pénzünk, a hitelt pedig nem érdemes felvenni. Annyi előnyünk származott abból, hogy személyesen is bent 
voltam, hogy láthattam és beleülhettem a kisbuszokba. Azt tapasztaltam, hogy a FIAT Ducato tágasabb, 
nagyobb, kényelmesebb, így erre is kértem árajánlatot. Érkeztek árajánlatok kisebb buszokra is, de 
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véleményem szerint, ha már ennyi pénzt nyertünk, használjuk ki a teljes támogatást, és nagyobb gépkocsit 
vásároljunk. Több helyi fuvaros véleményét is kikértem, hogy szerintük melyik kisbuszt érdemes 
megvennünk, és azt tanácsolták, hogy természetesen a nagyobbat. A váci Fiat cégtől is kértem árajánlatot 
Ducato-ra, de jelenleg nem tudják biztosítani azt a felszereltséget, amit nekünk a támogatás miatt kötelező 
elemként be kell szereltetnünk. A salgótarjáni Fiat kereskedővel történt személyes tárgyalás eredményeként 
jelentős kedvezményt kaptunk, sőt, további 5% kedvezményt ad még a szervizelés szerelési díjából. 
Véleményem szerint ez a cég a legolcsóbb, én őket, és a Ducato-t választanám, és bár a Fiat Scudo olcsóbb, 
de nem olyan tágas és kényelmes. 
A másik, amit most meg kell említenem, az, hogy amikor beadtuk ezt a kisbusz pályázatot, a Real Missio 
König Kft-t bíztuk meg a pályázat elkészítésével, igaz, írásbeli megállapodás nem készület, mert a beadási 
határidő sürgetett, és gyorsan kellett dolgozni. A Real Missio König Kft szóbeli ajánlata szerint 150.000 
+ÁFA áron vállaltak el ennek a pályázatnak az elkészítését. Annak idején az orvosi rendelő 
akadálymentesítésére benyújtott pályázatunkat a MAPI készítette, és az elnyert összeg után 3%-os 
sikerdíjat kértek. A kisbuszra most elnyert közel 8.000.000 Ft-tal számolva a 3 % kb. 240.000 Ft lenne. 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat részére vásárolunk egy kisbuszt, nincs szükségünk a szolgálati 
Skoda Fabia autóra – nem is tudnánk két autót fenntartani. Úgy gondolom, hogy a Skodát első sorban itt 
helyben, Tolmácson kellene meghirdetni eladásra, majd később országos szinten is. Ha nem sikerül 
eladnunk a szabad piacon, akkor a kereskedésben 800.000 Ft-os áron beszámítják a kisbusz vételárába. 
Néztem az interneten, az ilyen korú Skoda Fabiak 1.000.000 Ft-os áron mozognak. 
Kérem a véleményeket! 
 
Loksa János képviselő 
Javaslom, hogy 800.000 Ft legyen a Skoda induló eladási ára, és lehet rá licitálni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, természetesen lehet így is.  
Szeretném meggyőzni a testületet, hogy a Ducato mellett döntsünk, mert a Scudo-val, ha ebédet kell 
hordani, a hátsó üléseket mindig ki kell szedni, és a belső tere is, meg a raktere is kisebb. A motor mérete 
mind a kettőnek egyforma. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én is a Ducato mellett szavazok. Szerintem alkalmas lesz arra, hogy ha a gyermekekkel megyünk úszni, 
vagy valamilyen programra, ezzel utazzunk. A gyermekek és esetleg idősek szállításánál is fontos a 
tágasabb belső tér. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Úgy hallottam, hogy meg akarják adóztatni a szolgálati autókat. Számunkra nem a legszerencsésebb, hogy 
most akarják ezt bevezetni. Szerintem is a Ducato volna a megfelelő. A faluban biztos sokan azt fogják 
mondani, hogy a Skoda is jó volt, minek kell egy kisbusz. Fontos, hogy majd megfelelő tartalommal ki 
tudjuk tölteni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A pályázati programunkban szerepel, hogy mire szeretnénk használni. Így például szociális feladatok 
ellátására, gyermekek, idősek utaztatására, és ezért is kell különböző kötelező elemeket bele szereltetni, 
hogy pl. mozgáskorlátozottakat is tudjunk vele szállítani. 
 
Dávid Imre képviselő 
Lehet, hogy valakinek azt lesz a problémája, hogy miért nem nagyobbat vettünk.  Amikor a Skodát 
megvettük, akkor is az volt a visszhang, hogy nagyobb autót kellett volna venni. Nem tudunk mindenkinek 
a kedvére tenni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Térjünk vissza a Skoda Fabia értékesítési árára. 
 
Loksa János képviselő 
Én már javasoltam, hogy legyen meghirdetve 800.000 Ft-ért, és azé legyen, aki többet ad érte. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Már most meg kellene hirdetni, és ha addig nem veszi meg senki, mire megjön a Ducato, még mindig 
leadhatjuk a kereskedésbe, és beleszámítják a vételárba. 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   1/2009.(I.28.) jegyzőkönyve 

 3

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Legyen meghirdetve, de én azt mondom, hogy 1.000.000 Ft-ért hirdessük meg, és a minimális ár legyen a 
800.000 Ft. Ha helyben nem kell senkinek, akkor felteszem az internetre. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, 
hogy a salgótarjáni Fiat Márkakereskedésből vásároljuk meg a Fiat Ducato 8+1 fős személygépkocsit az 
árajánlat szerinti bruttó 9.133.200 Ft áron, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő Skoda Fabia 
gépjárművet 1.000.000 Ft-os eladási áron hirdessünk meg, de az eladási ár minimum 800.000 Ft, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a pályázati támogatásból történő 8+1 személyes személygépjármű 
beszerzéséről, és az önkormányzat tulajdonában lévő Skoda Fabia személygépjármű értékesítéséről szóló 
napirendet, és 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

1/2009. (I.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2008. (I.24.) FVM rendelet 
alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó, a 
vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a 
kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása jogcímen elnyert 
támogatás (2058814828 azonosító szám) felhasználásával a FIAT 
Márkakereskedés és Szerviz Auto-Trade ’91 Kft. (Salgótarján, Szérűskert út 118-
120.) ajánlatát elfogadva, az alábbi gépjárművet vásárolja meg: 

Fiat Ducato 2,3 Mjet Panorama (9 személyes, 120 LE, 6 sebességes váltó). 
A gépjármű bruttó beszerzési ára: 9.133.200 Ft (nettó: 6.761.000 Ft, regisztrációs 
adó: 1.020.000 Ft) 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépjármű beszerzésével. 
 
A képviselő-testület egyúttal az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében 
lévő Skoda Fabia Combi IGA-516 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítése 
mellett dönt.  
Eladási ár: 1.000.000 Ft (minimális eladási ár: 800.000 Ft). A vevő a legmagasabb 
vételár ajánlatot adó jelentkező lesz. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a gépjármű szabad piacon történő, legkedvezőbb lehetőség szerinti 
értékesítésére. 
A polgármester e tevékenységéről a képviselő-testület következő ülésén 
tájékoztatja a képviselő-testületet. 
 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: polgármester 

 
 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt. 
 

K.m.f. 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 Csehek József Hámori Imréné 
 képviselő  képviselő 


