JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Ács Város Képviselő Testületének 2007. december 06-án 14.00 órakor a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselők
Meghívott: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető
Abai Attiláné, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője
Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona
Az ülésről archivált hangfelvétel készült.
A polgármester köszöntötte a rendkívüli testületi ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy Nagy Irén és Nyéki Péter
kivételével a többi képviselő jelen van, így a Testület 12
fővel határozatképes. Új napirend felvételére nem hangzott el
javaslat. A képviselők a napirendeknek a meghívóban szereplő
sorrendben való tárgyalását egyhangúan elfogadták.
Napirendi pontok:
1./ 8+1 fős kisbusz beszerzésére beérkezett pályázatok elbírálása
2./ Major Bálint beadványa

1./ 8+1 fős kisbusz beszerzésére beérkezett pályázatok elbírálása
Csányi Józsefné:
A kisbusz vásárlására vonatkozó ajánlati felhívás négy céghez került elküldésre, ajánlatot két
helyről kaptunk. A közbeszerzési törvény idevonatkozó passzusa szerint, ha az ajánlatot nem
nyújtotta be valamennyi megkeresett fél, a pályázatot meghirdető döntheti el, hogy
megkezdi-e az ajánlatok felbontását vagy új pályázatot hirdet. A határozatképes
Közbeszerzési Bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy felbontják a pályázatokat. Az egyik
ajánlattevő az esztergomi Autóplus Kft., a másik a győri Iniciál Autóház Kft. A felhívásban
megadott súlyszámokkal elkészült az összegzés, melyet a testületi tagok részére is
kiosztottak.
Nagy Tamás:
Milyen típusú gépkocsikról van szó?
Csányi Józsefné:
Az Iniciál Autóház Kft. ajánlata Renaultra, az Autóplus Kft-é Fordra vonatkozik. Mindkét
pályázat megfelel a kiírási feltételeknek. A Közbeszerzési Bizottság megállapította, hogy az
Iniciál Autóház Kft. anyagában nem mindegyik bank nyilatkozata szerepel, viszont
nyilatkoztak arról, hogy a cégnek nincs pénzforgalma az érintett banknál. Az Autóplus Kft.
anyagában cégkivonat nincs. A bizottság 4 igen 1 nem szavazattal a pályázatokat
értékelhetőnek nyilvánította.
Varga József Károly:
Sokat gondolkodtak a két pályázaton, de a súlypontok alapján való számítás a Renault
gépkocsinak kedvezett.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A közbeszerzési törvény szabályai szerint nem szabadott volna felbontani a pályázatokat
testületi határozat nélkül, mert a pályázatot kiíró a Képviselő Testület volt, nem a
Közbeszerzési Bizottság. Korábban hasonló eset a volt gyógyszertár pályáztatása esetén már
előfordult. Ő távol volt, de ezt a közbeszerzési bizottsági tagoknak ismernie kellett volna,
mivel oktatást tartott a közbeszerzési törvény rendelkezéseiből. Sajnos a tagok közül többen
nem vettek részt.
Csányi Józsefné:
Az ülésen a Közbeszerzési Bizottság korábbi tagja is jelen volt, aki nem jelezte, hogy nem
helyesen tesznek valamit. Az ülés elején ismertetettek alapján a jogszabályban foglaltak
alapján igyekeztek eljárni. Nem kaptak előre semmilyen útmutató jelzést a jogszerű eljárásra
vonatkozóan.
Lakatos Béla:
Utólag már jóvá kell hagyni a felbontást.
Moncz Imre:
Ő nem szavazta meg a pályázatok értékelhetőségét. Később utánanézett, véleménye szerint
mindkét pályázat érvénytelen.
Varga József Károly:
Dolgoztak a pályázatokkal, a bizottság megszavazta, azt érvényesnek kell nyilvánítani.
Csányi Józsefné:
Ha nem szabályosan jártak el, költsék el a pénzt másra.
Rohonczi József:
Szabálytalanságot ne kövessenek el, inkább ne vegyék meg a gépkocsit. Az is igaz, hogy már
hónapok óta tartják az önkormányzatnak a gépjárművet. A törvényesség őrének
gondoskodnia kellett volna a törvényes eljárásról.
A Képviselő Testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
279/2007.(XII.06.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete a 8+1 fős kisbusz beszerzésére beérkezett pályázatok
közül az Iniciál Autóház Kft. (9028 Győr, Külső Veszprémi út 6.) ajánlatát fogadja el.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

2./ Major Bálint beadványa
Rohonczi József:
Major Bálint a lakásán kereste fel december 3-án, hogy vegye át a Testület tagjai részére is
lefénymásolt levelet. A levél a Polgármesteri Hivatalban iktatásra is került. A beadványban a
kérelmező utal arra az államigazgatási ügyére, amely elutasításra került. Erre vonatkozóan
két levelet is kapott a Polgármesteri Hivataltól. Zárt testületi ülés jegyzőkönyvének egy
példányát is kérte, amelyet a mai napig nem kapott meg.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Major Bálint részére a határozat tértivevényesen került elküldésre. A közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 68. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint zárt tanácskozásról készült jegyzőkönyvbe nem tekinthet be
az ügyfél, ezért arról másolat sem készíthető.
Rohonczi József:
A beadványt benyújtó a levelében az állami támogatások visszatartását rója még fel az
önkormányzatnak, továbbá felelős elbocsátásához ragaszkodik és kéri az ülés levezetéséhez
független jegyző biztosítását.
Varga József Károly:
A panaszosnak fűtési támogatásra vonatkozó kérelmét az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elutasította, de az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint járt el. A beadványt
benyújtónak egyéb, korábbi sérelmei is vannak. Véleménye szerint forduljon bírósághoz a
panaszaival.
Deákné dr. Schiffner Márta:
Bárhova fordulhat, de a Hivatal mindenben törvényesen járt el a panaszossal szemben.
Rohonczi József:
Mulasztásos törvénysértést is említ levelében a beadványt benyújtó, de nem tudni, mire
gondol.
Csöbönyei Imre:
Nincs bevezetve a szennyvízcsatorna a házába és véleménye szerint az arra vonatkozó állami
támogatást valaki az ő nevében felvette. Annak visszafizetését szeretné elérni.
Lakatos Béla:
A benyújtott levél nem értelmezhető megfelelően, ha gondja van, keressen rá jogorvoslatot.
A Képviselő Testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
280/2007.(XII.06.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete Major Bálintnak Ács, Fő u. 10. szám alatti lakos
beadványát hiányosnak tartotta, annak értelmezhetőségéhez további pontosításokra,
információkra lenne szükség.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
Több
napirend
nem
lévén a
polgármester megköszönte
részvételt és 15.00 órakor bezárta a rendkívüli ülést.

K.m.f.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

Csöbönyei Imre
polgármester
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