Mánfa Község Polgármesterétől
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. sz.
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ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. április 17-i ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya: Tehergépkocsi beszerzése
Melléklet: 1 db
A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
2018.10.10-én a 47/2018.(X.10.) sz. határozatunkkal döntöttünk 1 db Fiat 290.6.DW.6
tehergépkocsi megvásárlásáról. A tehergépkocsi megrendelésére 1.037.082,- Ft előleg
egyidejű megfizetésével sor került. A szóban előre jelzett szállítási határidő 2019. március
vége volt (4,5-5 hó). Időközben is többször érdeklődtem, hogy előteljesítésre számíthatunk-e.
Ezen közbülső egyeztetések során nem jeleztek előre semmilyen akadályt, de előteljesítést
sem vállaltak.
Ilyen előzmények után április eleji érdeklődésem során váratlanul ért a hír, mely szerint a
gyártónál jelentkező problémák miatt a megrendelt tehergépkocsi gyártása is csak szeptember
végére várható. A tényleges átadás értelemszerűen így év végére tolódna.
Ezt kérésemre a Fiat márkakereskedője írásba is adta, egyúttal nyilatkozott arról, hogy
elállásunk esetén az 1.037.082,- Ft előleget maradéktalanul visszatéríti.
Mivel véleményem szerint a meglévő tehergépkocsik mielőbbi cseréje indokolt, így több
hasonló
műszaki
paraméterű
tehergépkocsira
kértem
be
árajánlatot
pécsi
márkakereskedésektől. Mind fent említett nyilatkozatot, mind ezeket az ajánlatokat terjedelmi okokból elektronikus formában - mellékeljük.
Álláspontom szerint paramétereit tekintve a nagyobb raktérrel rendelkező Renault Master
duplakabinos 2.3 dCi motorral felszerelt tehergépkocsi lenne a legmegfelelőbb.
Ennek ára 5.866.000,- Ft + 1.583.820,- Ft ÁFA, azaz Br. 7.449.820,- Ft.
Ez a korábbi döntéshez képest 422.000,- Ft + 113.900,- Ft ÁFA, azaz Br. 535.940,- Ft
többletforrást igényel.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ezt a forrást az 5.000.000 Ft-os pályázati
önerőalapunk terhére biztosítsa.
Fenti, általam javasolt tehergépkocsiknál a Ford és az Opel drágább, a Citroen 39.000,- Ft +
ÁFA-val olcsóbb ajánlatot adott. (A forgalomba helyezés költsége ugyanakkor a Fiatnál

alacsonyabb, így a különbözetet részben ellentételezi.) Ezt a többletet nemcsak a kipróbáltabb
konstrukció, hanem a rövid, 2 héten belüli szállítási határidő miatt is javaslom felvállalni.
Összességében javaslom, hogy az alábbi határozati sor elfogadásával döntsön a képviselőtestület a korábbi szerződés felmondásáról, illetve adjon felhatalmazást az új tehergépkocsik
beszerzésére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!
Határozati javaslat
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében tájékozódott a korábban tervezett
tehergépkocsi vásárlásának ellehetetlenüléséről, és ezzel összefüggésben az alábbi határozatot
hozza:
1.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az NS Autóház Kft-vel
2018.10.15-én megkötött Fiat 290.6DW.6 típusú gépjármű adásvételére irányuló
szerződést gyártói késedelem okán felmondja és a befizetett előleget visszakövetelje.

2.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyitrai Autóház Kft. Pécstől megrendeljen egy duplakabinos Renault Master 3,5 t L3 2.3 dCi 130 típusú
tehergépkocsit 5.866.000,- Ft + 1.583.820,- Ft ÁFA, azaz Br. 7.449.820,- Ft áron
2019.04.30. várható szállítási határidő mellett.

3.

A képviselő-testület a vételár fedezeteként az 1. pont szerint visszatérülő Br. 1.037.082,Ft vételár előlegen és a tárgyévi költségvetésben tehergépjármű vásárlásra betervezett
5.876.798,- Ft előirányzaton felül Br. 535.940,- Ft előirányzatot hagy jóvá a 2019. évi
költségvetésben jóváhagyott 5 MFt pályázati önerő keret előirányzat terhére.

4.

A képviselő-testület a forgalomba helyezés költségeire legfeljebb 150.000,- Ft-ot
biztosít az önkormányzat egyéb dologi kiadásainak terhére.

5.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet
módosításakor az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
Takács Zsolt polgármester

Komló, 2019. április 16.

Takács Zsolt
polgármester

