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,JEGYZİKÖNYV  
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 10-én 
17.00. órakor kezdıdı a községháza tanácskozó termében megtartott  rendkívüli  nyilvános 
ülésérıl. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester  Németh Zoltán VW értékesítı 
Böröczky Szilárd képviselı      
Fias Istvánné képviselı      
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı           
Kocsisné Liber Márta képviselı    
Mischl Antalné képviselı     
Petrus Péter képviselı    
Zrínyi László képviselı 
  
        
Takács  József polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait,  és minden megjelentet. 
Megállapítja, hogy a testület 9 fıvel jelen van, így az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta. 
 
Elıterjesztette napirendi tervezetét:  
1./ Integrált oktatási, nevelési és bölcsödei buszbeszerzés. TKT. pályázata. 
     Elıterjesztı: Takács József polgármester 
      /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
Takács József polgármester: Szóbeli kiegészítıjében ismertette, hogy az önkormányzat 
szerveitıl, valamint a civil szervek részérıl a szállítási költségek adatai bekérésre kerültek.  
A mőködési kiadások kalkulációjával együtt és a beszerzés árajánlata írásban rögzítésre 
került. 
 
Felkérte a VW kereskedelmi fıigazgatóját, hogy a buszpályázatot érintı és a pályázati kiírás 
szerinti felszereléssel ellátott kisbuszra vonatkozó ajánlatát és mőszaki megoldásokat 
tartalmazó kiegészítéseit tegye meg.  
A tájékoztató után képviselıi kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy a Volkswagen 
Crafter dobozosan érkezik Németországból, ablakai itthon kerülnek szakszerően beszerzésre, 
a Mercedes típusnál 15-20 %-kal olcsóbb, a síbox 60-70 cm, 620 e Ft, a vonóhorog 75 e Ft + 
ÁFA, az árajánlat 18 + 1 férıhelyre készült, további ülıhelyek 50 e Ft + ÁFA/db. 
A kérdésekre adott válaszokat követıen a meghívott vendég az ülésterembıl távozott. 
 
Hozzászólások: 
 
Petrus Péter képviselı: A busz méretére vonatkozóan mindenképpen a 21 + 1 férıhelyeset, 
valamint a bemutatott ülés elrendezés közül a legoptimálisabb választását teszi szükségessé. 
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Zrínyi László képviselı: A busz hosszútávú üzemeltetését kalkulálja, hoz is visz is, de ha ez 
évben null szaldós akkor már meg tudja szavazni, de óvatosságra int. 
 
Kelemen Ferencné képviselı:  Nem látják hogy honnan jönnének be pénzek, ennek a 
busznak az érdekében mirıl kell lemondanunk. 
 
Mischl Antalné képviselı: Megerısíti, hogy év közben várható, hogy bevétel képzıdik, 
bizonyára igénybe veszik. 
 
Petrus Péter képviselı: Amennyiben egy vállalkozó 100 %-os önerıvel nyereséggel tudja 
üzemeltetni az autót, akkor az önkormányzat 30 %-os önerı befektetése mellett nem lehet 
veszteséges. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı: Tavaly sem szavazta meg, amikor jobb pénzügyi 
helyzetben és kedvezıbb pályázat mellett lehetett volna beszerezni, tartja magát saját 
álláspontjához. 
 
Böröczky Szilárd képviselı: Megerısíti, hogy azért szeretnék ha a pályázat benyújtásra 
kerülne, mert szükség van rá. Véleménye szerint a jelenleg kimutatottnak a kétszerese lesz az 
igény, ha lesz busz. Maga részérıl támogatja. 
 
Fias Istvánné képviselı: Egyetértését fejezi ki. 
 
A fentieket követıen a képviselı-testület 7 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

23/ 2010. (II. 10.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
felhatalmazza a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást, hogy 
a bölcsıdék és a közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez 
kapcsolódó, központosított elıirányzatból származó támogatás 
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló az 1/210.(I.19.) számú 
ÖM rendeletben megfogalmazott  közösségi buszok beszerzése 
céljából megjelent pályázati feltételeknek megfelelıen támogatási 
kérelmet nyújtson be egy darab Volkswagen Crafter 50 Dobozos HT 
L 2.5 TDI típusú jármő beszerzésére, melynek bekerülési költsége: 
16.754.150.- Ft, ebbıl igényelt támogatás 11.727.905.-Ft, az önerı 
(30%) biztosítása 5.026.245.- Ft.. 
A Képviselı-testület vállalja a közösségi busz pályázati összegének 
a 30%-os önerejének, 5.026.245 Ft összeg biztosítását, illetve a 
továbbiakban vállalja, hogy a támogatásból beszerzett közösségi 
buszt 5 évig eredeti rendeltetésének megfelelıen üzemelteti, 
valamint a mőködési és egyéb felmerülı költségeket biztosítja 
 
 
Határidı: 2010. február 15. 
Felelıs: Takács József polgármester 
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Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt, és azt 19.00. órakor bezárta. 
 
 
      
 

Kmf. 
 
 

 
 
          Takács József         Dr. Valkó Zsuzsanna  
          polgármester       körjegyzı 
 


