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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Petőfi út 31. 

Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július hó 16. napján megtartott 

rendkívüli nyílt ülésén. 

Jelen vannak:  

Kómár Jánosné polgármester  

Cselovszki László alpolgármester 

Dr. Micsutka Attila képviselő 

Dudás Lászlóné képviselő 

Mikus János képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz Mikus Kinga aljegyző. 

 

 

Távol maradt :  

Novák Lajos képviselő 

Dr. Lukács Noémi képviselő 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, mivel a 7 főből 5 fő jelen van.  

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Mikus Kinga aljegyzőt, illetve javaslatot tesz a hitelesítő 

személyére, Dudás Lászlóné képviselő személyében. 

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyét 5 igen szavazattal 

elfogadja. 

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra. 

A képviselő-testület az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint 

fogadja el:  

 

1./ Falubusz típusának kiválasztása 
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1./  A falubusz típusának kiválasztása 

 
Cselovszki László: 

Megnyertük az falubusz pályázatot. A pályázathoz két árajánlat lett benyújtva és most el 

kellene dönteni, hogy pontosan melyik autót is válasszuk. A feltételek ugyanazok, annyi 

előnye van a Volkswagennek, hogy készletről jön az autó és nem kell rá várni, illetve 

nagyobb teljesítményű a motorja. Én megbízhatósága és értékállósága miatt a Volkswagent 

preferálom. 

 

Dudás Lászlóné: 

Én is a Volkswagent javaslom. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta : 

50/2015.(VII.16.) számú határozat 

a falubusz típusának kiválasztásáról 

1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az EMVA keretén 

belül benyújtott és elnyert pályázat alapján a Lukács és Tamás Kft. által kínált Volkswagen 

T5 típusú gépjárművet kívánja megvásárolni. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására. 

3./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy 

saját költségvetése terhére vállalja az ÁFA tartalom megfizetését, melynek összege 2. 120.850 

forint.  

4./ A Képviselő-testület jelen határozatával egyidejűleg visszavonja a 24/2015.(IV.30.) számú 

határozatát.  

Határidő : folyamatos 

Felelős : Kómár Jánosné polgármester 

 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nincs, a polgármester megköszönte a részvételt, a 

Képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

 

Szirák, 2015. július 16. 

 

 

………………………………                                              ………………………………… 

Kómár Jánosné polgármester                                                      Mikus Kinga aljegyző       

 

 

     

    ….…………………………………………………                                                                       

                                                 Dudás Lászlóné képviselő      


