
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 504-10/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 
26-án   17:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 
 

Jelen vannak:

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Molnár Endre polgármester
Sárvári Attila alpolgármester
Bőczi Ernő képviselő
Németh Ottó Béla képviselő
Sárvári Tamás képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár Endre polgármester: köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy a testület   teljes
létszámban jelen van, így határozatképes.  Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai rendkívüli
ülés azért került sürgősséggel  telefonon összehívásra, mert az október 22-i versenytárgyalás
eredménnyel járt. A versenytárgyalás során az önkormányzat tulajdonát képező Ford Transit
gépjármű gazdát talált. Javasolja az ülés napirendjeként elfogadni a gépjármű értékesítést. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71/2015. (X. 26.)  HATÁROZATA

 A 2015. október 26-i ülés napirendjéről 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2015.  október  26-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Gépjármű értékesítése 
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1.) Gépjármű értékesítés

Molnár Endre polgármester:   tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az október 07-i ülésen
születetett  döntések  értelmében  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  gépjármű   eladásra
meghirdetésre került. A pályázati felhívásra kettő érvényes vételi ajánlat érkezett. Az október
22-i versenytárgyalás során az egyik ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy a minimum vételárat
nem tartja. Így a versenytárgyalás nyertese a másik ajánlatot tevő lett, nevezetesen az Óbudai
Brick Factory Baseball Sportegyesület. A versenytárgyalás eredményére tekintettel javasolja,
hogy a nevezett  egyesület  részére a Ford Transit  típusú személygépjárművet  3.500.000 Ft
vételárért az önkormányzat értékesítse. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

72/2015. (X. 26.)  HATÁROZATA

Gépjármű értékesítéséről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  LGW-691  forgalmi  rendszámú
Ford  Transit  típusú  személygépkocsi értékesítésére  kiírt  pályázatot  eredményesnek
nyilvánítja.  Megállapítja,  hogy  a  pályázati  felhívásra  két  érvényes  vételi  ajánlat  került
benyújtásra,  mely alapján tartott  versenytárgyaláson az egyik  ajánlattevő úgy nyilatkozott,
hogy a pályázati felhívásban írt minimum vételárat nem tartja. Ez alapján a versenytárgyalás
nyertese a másik érvényes ajánlatot tevő Óbudai Brick Factory Baseball Sportegyesület lett. 
Mindezek  alapján  a  Képviselő-testület  elhatározza,  hogy a  gépjárművet  az  Óbudai  Brick
Factory Baseball  Sportegyesület  (székhely:  1031 Budapest,  Gula  u.  44.;  képviseli:  Morua
Roberto, elnök) részére 3.500. 000 Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint vételárért értékesíti.

A  Képviselő-testület  az  adásvételi  szerződés  tervezetét  megismerte,  és  felhatalmazza  a
polgármestert az aláírására, valamint a gépjármű átadás lebonyolítására.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2015. október 30. 

Molnár  Endre  polgármester: Megkérdezi,  hogy  van-e  észrevétel,  javaslat,  kérdés.
Megállapítja, hogy nincsen, megköszöni a részvételt és az ülést 17:25 órakor bezárja. 

K.m.f.

     Molnár Endre                                                  Dr. Szabó Tímea       
      polgármester                                                   jegyző
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