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Kiszombor 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tisztelt Képviselő-testület az idei év folyamán többször tárgyalt arról, hogy 
Önkormányzatunk részére indokolt lenne-e egy új személygépjárművet beszerezni. 
 
Az új személygépjármű beszerzésének indokaként felmerült, hogy a jelenleg használt Opel 
Astra típusú autó rendszeresen szervízelésre szorul, tekintettel arra, hogy „kiszolgált”, 
elöregedett, gyártásának ideje 1999 év februárja. E mellett csupán a két ülőhelyes Dacia 
Dokker kishaszongépjármű – amelynek kihasználása maximális - , illetve traktorok vannak az 
Önkormányzat tulajdonában, ezek azonban hivatali ügyintézésre, értekezletek helyszínének 
megközelítésére nem alkalmasak. 
 
Az áprilisi testületi ülésen felmerült, hogy vizsgáljuk meg, hogy van-e lehetőség új 
személygépjármű pályázat útján történő beszerzésére, azonban jelenleg nincs és a 
közeljövőben sem várható – tudomásunk szerint - ilyen tárgyú pályázati kiírás.  
 
Legutóbbi rendes ülésén a Képviselő-testület meghozta „személygépjármű beszerzése – 
keretösszeg és típus meghatározása” tárgyú, 250/2016.(X.25.) KNÖT. határozatát az alábbi 
tartalommal: 
 
„Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2016.(IV. 26.) KNÖT 
határozatával egyetértett azzal, hogy az Önkormányzat részére új, „0 km-es” 
személygépjármű kerüljön beszerzésre. 
 
A Képviselő-testület a személygépjármű beszerzésének keretösszegét 6.500.000,- Ft 
összeghatárban jelöli meg, egyúttal felkéri Szirbik Imre alpolgármestert, hogy a gépjármű 
beszerzéssel kapcsolatosan kérjen be árajánlatokat Opel, Kia, Volkswagen és Renault 
típusokra vonatkozóan és azokat terjessze elő a Képviselő-testület soron következő ülésére.” 
 
Fentieken túl Ford Kuga típusra is kértünk és kaptunk árajánlatot. 
 
 
 



A különböző típusok vonatkozásában az alábbi cégektől érkeztek árajánlatok, amelyek 
részletesen jelen előterjesztés mellékleteit képezik: 
 

- Autó Kontúr Kft. (6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.) - Opel Mokka X, 
- Pappas Auto Magyarország Kft. (6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15.) - KIA Sportage, 
- Brill Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 32.) - Volkswagen Tiguan, 
- Molnár Autóház Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 8.) - Renault Kadjar, 
- Hovány Kft. (6728 Szeged, Algyői út 40.) - Ford Kuga 

személygépjármű típusra. 
 
Fenti árajánlatok alapján először célszerű lenne az összehasonlíthatóság érdekében a konkrét 
típust kiválasztani, továbbá ennek vonatkozásában a Beszerzések lebonyolításának 
szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) alapján eljárni és a legkedvezőbb ajánlattevő javára 
dönteni. 
 
A hivatkozott Szabályzat – a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén - előírja 
az alábbiakat: 
 
„a) az 1.000.000 Ft egyedi értékét meg nem haladó beszerzések esetén elegendő megrendelést 
küldeni a lehetséges szállító részére, 
b) az a) pontban megjelölt értéket meghaladó egyedi beszerzési érték esetén legalább 3 db 
ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól.” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését a 
határozati javaslat „A” vagy „B” változatának megfelelően meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2016. november 24. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 Szegvári Ernőné 
 polgármester 



 
„A” változat 

 
Tárgy:  Személygépjármű beszerzése Önkormányzatunk részére 
 
____/2016.(XI. 29.) KNÖT h. 
 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
személygépjármű beszerzése Önkormányzatunk részére tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület a 108/2016.(IV. 26.) KNÖT határozatával egyetértett azzal, hogy az 
Önkormányzat részére új, „0 km-es” személygépjármű kerüljön beszerzésre, a 
„személygépjármű beszerzése – keretösszeg és típus meghatározása” tárgyú 250/2016.(X.25.) 
KNÖT. határozatában a személygépjármű beszerzésének keretösszegét 6.500.000,- Ft 
összeghatárban jelölte meg, egyúttal felkérte Szirbik Imre alpolgármestert, hogy a gépjármű 
beszerzéssel kapcsolatosan kérjen be árajánlatokat Opel, Kia, Volkswagen és Renault 
típusokra vonatkozóan és azokat terjessze elő a Képviselő-testület soron következő ülésére.  
 
2. A beérkezett árajánlatok alapján a Képviselő-testület az alábbi típusú és felszereltségű 
személygépjármű beszerzésével ért egyet: 
 

______________________________________ 
 
 
3. A Képviselő-testület a fenti személygépjármű-típus vonatkozásában a beszerzésre 
legfeljebb____________,- Ft összeget (típusra vonatkozó ár) az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szegvári Ernőné 
polgármestert, hogy 2. pontban meghatározott személygépjárműre vonatkozóan a Beszerzések 
lebonyolításának szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) III.1.b) pontja alapján szerezzen be 
további árajánlatokat, hogy legalább 3 árajánlat álljon rendelkezésre. 
 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a Szabályzat III.7. 
pontja alapján a legkedvezőbb árajánlatot tevő ajánlattevőtől rendelje meg a 2. pont szerinti 
személygépjárművet legfeljebb a 3. pontban meghatározott vételárösszeg ellenében. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



 
„B” változat 

 
Tárgy:  Személygépjármű beszerzése Önkormányzatunk részére 
 
____/2016.(XI. 29.) KNÖT h. 
 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
személygépjármű beszerzése Önkormányzatunk részére tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenleg és a közeljövőben 
nem tarja szükségesnek azt, hogy az Önkormányzat részére új személygépjármű kerüljön 
beszerzésre. 
 
2. A Képviselő-testület addig, amíg az Önkormányzat tulajdonában lévő Opel Astra típusú, 
1999 év február havi gyártási idejű személygépjármű üzemképes, nem kíván 
személygépjármű beszerzése tárgyban továbbiakban ülésén tárgyalni, a témát napirendre 
venni. 
 
3. A Képviselő-testület a „személygépjármű beszerzése” tárgyú 108/2016.(IV. 26.) KNÖT 
határozatát, valamint a „személygépjármű beszerzése – keretösszeg és típus meghatározása” 
tárgyú 250/2016.(X.25.) KNÖT. határozatát - az árajánlat kérésére vonatkozó rész kivételével 
– visszavonja. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


