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Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Sok szeretettel köszöntöm a tisztelt képviselő urakat
rendkívüli nyílt testületi ülésünkön. A testület teljes létszámmal jelen van, tehát az ülés
határozatképes. Napirendi pontjaink a következők. A kiküldött napirendi pontok szerint, annyi
módosítás csinálnánk, hogy lenne még benne 2 delegálással kapcsolatos napirendi pont, amit a
jegyző úr fog ismertetni. Illetve az egyebek napirendi pontban, amit ugye a legvégén szoktunk,
Rónyai Antal van itt, mint a Csengelei Vadásztársaság Elnöke és neki az a tiszteletteljes kérése van,
hogy vendégvadászai vannak éppen és mennie kellene. Tehát ha megtudnánk azt oldani, hogy vele
kezdenénk és Ő utána el is menne. Még ami van napirendi ponthoz plusz ugye, tegnap ment ki
nektek emailben a futball pályánál egy világítás pályázat, amihez az önrészt biztosítani kellene az
önkormányzatnak vagy elengedni a pályázatot. Nekem ennyi lenne, nincs más a napirendekhez.
Esetleg jegyző úr?
dr. Jaksa Tibor jegyző: Szedjük akkor sorrendbe a témákat. Tehát van a Vadásztársaság
támogatási kérelme, az lenne az első napirendi pont. A második a jogi- és ügyrendi bizottság
tagjainak megválasztásáról szóló 103/2019-es határozat módosítása. A harmadik a 2020-2021-es
közfoglalkoztatási mintaprogramok benyújtása. A Magyar Falu Program keretében busz vásárlásához
kapcsolódó döntés lenne a negyedik. Az ötödik lenne a Kistelek Környéki Települések Többcélú
Társulásában történő delegálásról szóló határozatnak a módosítása. Hatodik a Víziközmű Társulás
delegálásba módosítása és a hetedik lenne a futball pályának világítási pályázata.
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen, így van. Van-e valakinek ehhez még módosító
indítványa, vagy más javaslata.
Csókási Zoltán képviselő: Nekem lenne. Ami elmaradt a múltkori ülésen. A képviselők tiszteletdíja.
Illetve a polgármester készpénzforgalmának a meghatározása.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Igen, de ez rendelet alkotás, illetve módosítás lenne, ezzel ezért kérem
még várjunk. Sajnos ennek az előkészítése kicsit több időt vesz igénybe.
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dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen, ez most egy rendkívüli ülés. Ezt most a pályázatok és a
startmunka program miatt hívtuk össze, de biztos vagyok abban, hogy a januári ülésre elő lesz
készítve.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Januárban biztos, hogy elő lesz sok minden készítve.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Sajnos nem értünk oda mi sem.
Csókási Zoltán képviselő: És a tűzifa?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Tűzifában annyi van, hogy azzal kapcsolatban utána mi össze
fogunk ülni és azt egy munkamegbeszélés keretében fogjuk most átbeszélni. Ott is kiment az anyag,
láttátok a neveket, sajnos szelektálni kellett belőle, de ezt majd megbeszéljük munkamegbeszélés
keretében. Másnak esetleg még valami? Akkor aki ezekkel a napirendi pontokkal egyetért kérem
kézfenntartással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
145/2019.(XII.16.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) Csengelei Vadásztársaság (6765 Csengele, Tanya 289/A) 600.000.-Ft értékű támogatás iránti
kérelme
2.) A Jogi- és Ügyrendi Bizottság megválasztásáról szóló 103/2019.(X.31.)Kt. határozat módosítása
3.) 2020-2021-es közfoglalkoztatási mintaprogramok benyújtása
4.) Magyar Falu Program keretében „Falu- és Tanyagondnoki szolgálat támogatása” c. pályázat
keretében eszközbeszerzéshez kapcsolódó döntés meghozatala
5.) Delegálás a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Tanácsába
6.) Delegálás a Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulása Társulási Tanácsába
7.) Futballpálya világításának pályázatához szükséges önerőhöz kapcsolódó döntés meghozatala
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tóth Tibor Imre polgármester
A határozatot kapja:
1.) Dr. Tóth Tibor Imre polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Irattár

1. napirendi pont: Csengelei Vadásztársaság (6765 Csengele, Tanya 289/A) 600.000.-Ft értékű
támogatás iránti kérelme
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Ezek alapján az első napirendi pont keretében a Csengelei
Vadásztársaság támogatási igényt nyújtott be az önkormányzat fele én nem is szaporítanám a szót,
hanem Tonot megkérnénk, hogy ismertesse ezt.
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Rónyai Antal elnök: Jóreggelt kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget
kaptam ennek a támogatási kérelemnek az előterjesztésére. Röviden tömören szeretném
összefoglalni, hogy mit szeretnénk megvalósítani a Móra fák környékén kialakítani. Az a rész a
DALERD Zrt. tulajdonában van, én már beszéltem az igazgatóval és engedélyt kaptunk rá, hogy ott
egy ilyen pihenő parkot alakítsunk ki. Ennek keretében szeretnénk ott egy fa pavilont felállítani. Egy
8x4 m alapterületű zsindelytetős oldalt könyöklővel ellátott fa építményt, amelyet a későbbiek során
tudnánk továbbfejleszteni akár zárttá is. A környezetében szeretnénk egy főző- sütő helyet
kialakítani, kutat szeretnénk fúratni. Ez nem csak a Vadásztársaságnak szolgálna, hanem az egész
települést is. Készíttettem egy kimutatást egy ács adott egy árajánlatot a fa pavilon bekerülési
értékéről, hogy nagyjából az anyagköltség mennyibe kerülne. Ez egy 550-600 ezer forintra jönne ki
szigorúan csak az anyagköltsége ennek az építménynek. Ehhez én annyit tudok hozzátenni, minta
Vadásztársaság elnöke, hogy a társaságunk tagjai a közvetlen élőmunkát (a terület előkészítését, az
épület festését, a betonozást és ilyen dolgokat) megoldanák társadalmi munkában. A későbbiekben
ennek a területnek a fenntartásában a Vadásztársaság nagy részben venné ki a részét. Ezt az egész
területet szeretnénk a közösségnek fenntartani. A vadászatról annyit kell tudni, hogy nálunk a
vadászidény novembertől január végéig tart, ebben az időszakban pedig mi minden alkalommal ezen
a helyen gyülekezünk és esetleg ebbe a kis fa pavilonba be tudnánk húzódni, ha olyanok az időjárási
körülmények. A későbbiekben ezt mindenkinek a rendelkezésére bocsájtanánk a falu lakosságának,
a diákoknak, mindenkinek. Én ehhez szeretném kérni a képviselő-testület, polgármester úr
támogatását. Bízom benne, hogy pozitív elbírálást kapok. Köszönöm szépen. Esetleges kérdés esetén
szívesen válaszolok.
Varga Árpád képviselő: Mennyiben tudnánk segíteni?
Rónyai Antal elnök: Én arra gondoltam, hogy ebben a bekerülési értékben, tehát 550-600 ezer
forintban.
Csókási Zoltán képviselő: Én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ha már kérsz akkor kérj
hozzá egy napelemes lámpát is, talán ez a vandalizmustól is megóvná ezt a pavilont. Bár nem tudom,
hogy ez mekkora költség.
Rónyai Antal elnök: Ennek a helynek a továbbfejlesztésében mi mindenképpen gondolkodunk
ilyenekben és ehhez a társaságunk tagjait tudom majd segítségül hívni, hogy ki mennyit tud erre
szánni akár anyagi keretben is.
Csókási Zoltán képviselő: Igen csak akkor olyan napelemet csináltatni, ahol lenne egy dugalj és
akkor már áram is lenne akár.
Rónyai Antal elnök: Ez szerintem mindenképpen a tovább gondolkodásnak ad lehetőséget, először
szerintem fektessük le az alapot és majd utána gondolkodunk a továbbiakon.
Tóth Tibor alpolgármester: Én ennek személy szerint nagyon örülök. Én is szerettem volna ezt
szorgalmazni. Móra Ferenc itt írta az Aranykoporsó c. művét és a történelem szerint Sissy mikor erre
járt akkor ott pihentette meg magát. Azóta is nagy szeretettel járunk oda. A világítással kapcsolatban
lehet kapni ilyen egyszerűbb világító eszközöket. A nap feltölti és kivilágít ebből kettőt felajánlok
szívesen. Sajnos ebből nem lehet áramot kinyerni, de talán nem is ez lenne most az első.
Lantos István képviselő: Még én szeretnék. A csengelei iskola osztályai rendszeresen kijárnak
oda. Mi nagyon örülnénk neki, ha egy délutáni foglalkozás keretében ki tudnánk oda menni és ott
egy szalonnát megsütni a gyerekekkel és természetes a környezettudatos életmódra való nevelésnek
ez egy alapja lehetne. Kimegyünk oda és ha valami szemetet találunk ott akkor felszedjük. Egyébként
is szoktunk mindig részt venni a TE-Szedd mozgalomba és ha arra megyünk ki a Pántlika-úton akkor
oda bekanyarodunk. Ezért én mindenképp támogatom.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Van- e valakinek hozzászólni valója? Akkor ha összegezni
kellene, akkor most úgy nézünk ki, hogy a vadásztársaságnak van egy támogatási igény iránti
kérelme. 550.000 vagy 600.000 Ft legyen?
Rónyai Antal elnök: Legyen 600.000 Ft.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Tehát 600.000 Ft-ot szeretne a Csengelei Vadásztársaság,
amelyből megvalósítaná azt a fedett pihenő helyet amit az előbb ismertetett. Világítással kapcsolatba
és itt az előbb jegyző úrral konzultáltunk és mivel nem tudjuk, hogy mennyi az összeg esetleg arra
lehetne egy árajánlatot kérni. Elindulnánk az eredeti úton, hogy a 600.000 Ft-ot szeretne a Csengelei
Vadásztársaság támogatási kérelemként ezt tennénk fel szavazásra. Minden egyes további dolgot
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pedig a soron következő ülésünkön meg tudjuk tárgyalni. Akkor aki ezzel a 600.000 Ft-os
támogatással egyetért az kérem kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
146/2019.(XII.16.)Kt. határozat
Tárgy: Csengelei Vadásztársaság (6765 Csengele, Tanya 289/A) 600.000.-Ft értékű támogatása
HATÁROZAT
Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és
elfogadja a Csengelei Vadásztársaság 2019.12.13.-án kelt kérelmét, amelynek értelmében a
Csengelei Vadásztársaság részére 600.000.-Ft-ot folyósít. A kérelemben foglaltak szerint a
Vadásztársaság vállalja az ún. „Móra Fáknál” egy fapavilon felépítését és a természeti környezet
fejlesztését. A megépítést indokolja, hogy a környéket nagyon sok helyi lakos látogatja, iskolások,
civil szervezetek, baráti társaságok közkedvelt kikapcsolódási helye. Eddig nem nyílt lehetőségük
fedett helyre bevonulniuk az időjárási változások elől és most ezt a problémát szeretné megoldani a
Csengelei Vadásztársaság egy fapavilon építésével.
A képviselő-testület felkéri Ádám Renáta pénzügyi előadót, hogy a Csengelei Vadásztársaság (6765
Csengele, Tanya 289/A) részére 600.000.-Ft kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tóth Tibor Imre polgármester
A határozatot kapja:
1.) Csengelei Vadásztársaság
2.) dr. Tóth Tibor Imre polgármester
3.) dr. Jaksa Tibor jegyző
4.) Ádám Renáta pénzügyi előadó
5.) Irattár

2. napirendi pont: A Jogi- és Ügyrendi
103/2019.(X.31.)Kt. határozat módosítása

Bizottság

megválasztásáról

szóló

dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban átadnám a szót jegyző
úrnak.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Köszönöm szépen. Valamilyen szinten magamra vállalom ennek a
felelősségét, hogy kicsit rosszul döntöttünk a jogi- és ügyrendi bizottság megválasztásával
kapcsolatban. Csak a tagokat neveztük meg és utána egy ún. alakuló ülésen a bizottság saját tagjai
közül választotta meg az elnököt és az elnök helyettest. Tehát az elnök úr személyében Varga Árpád
és elnökhelyettes Lantos István, tagként Rényi László személyében. Az lenne a helyes formája, ha
maga a képviselő-testület foglalná határozatba azt, hogy akkor ki az elnök és ki az elnökhelyettes.
Tehát ezért kérném azt, hogy a tisztelt képviselő-testület szíveskedjen módosítani a 103/2019
(X.31.) határozatát olyan értelemben, hogy elnökként Varga Árpádot, elnök-helyettesnek Lantos
Istvánt és tagként pedig Rényi Lászlót nevezi meg.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Akkor aki ezzel a határozati javaslattal egyetért kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: oldal: 4/15

A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
147/2019.(XII.16.)Kt. határozat
Tárgy: A Jogi- és Ügyrendi Bizottság megválasztásáról szóló 103/2019.(X.31.)Kt. határozat
módosítása
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottsági tagok és bizottsági elnök
megválasztásáról szóló 103/2019.(X.31.)Kt. határozatát hatályon kívül helyezi, és ehelyett Csengele
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csengele Község Önkormányzata Képviselőtestületének Jogi és Ügyrendi Bizottságát az alábbi önkormányzati képviselők tagságával alakítja
meg:
Varga Árpád elnök
Lantos István elnök-helyettes
Rényi László tag.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Tibor polgármester
A határozatot kapja:
1.) dr. Tóth Tibor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Irattár

3. napirendi pont: 2020-2021-es közfoglalkoztatási mintaprogramok benyújtása
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Következő napirendi pontunk a 2020-2021-es
közfoglalkoztatási mintaprogramok benyújtása. Mindenki előtt ismert, hogy önkormányzatunk a
járási startmunka programban már több éve benne van. Ezt szeretnénk folytatni a 2020-2021-es
évben is. Itt a helyi sajátosságok programelem van benne, a belterületi közutak karbantartása
programelem van benne. Ezek voltak eddig is. Nyilván ugye a beszerezni kívánt eszközök
megvásárlásához önerő kell, ehhez van szükség a képviselő-testületi határozatra. Azt gondolom,
hogy közfoglalkoztatás keretében elég sok embert foglalkoztatunk, most egy jelentős bővülésen is
már túl vagyunk mert a novemberi hónapban jöttek vissza hozzánk 3-an és úgy gondolom, hogy a
lakosság keretében ez egy népszerű foglalkoztatás. Úgy gondolom szükség van rá. Megnyitnám a
napirendi pont feletti vitát.
Tóth Tibor alpolgármester: Én örülök ennek a lehetőségnek. Így segítünk másokon. Igaz, hogy ez
a pénz nem nagyon sok, de mégis örülök ennek a lehetőségnek.
Lantos István képviselő: Nevesíteni lehet, hogy kik jöttek vissza?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Nevesíteni lehet, de azt majd a munkamegbeszélésen
elmondom utána.
Varga Árpád képviselő: Tehát tulajdonképpen ez arról szól, hogy ami a közfoglalkoztatáshoz kell,
ez azoknak a gépeknek a beszerzése.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen. Tehát akkor aki ezzel a határozati javaslattal egyetért
kérem kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: oldal: 5/15

A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

148/2019.(XII.16.)Kt. határozat
Tárgy: 2020-as Közfoglalkoztatási mintaprogramok benyújtása
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a 2020. évi járási
startmunka programokra, ezen belül a Helyi sajátosságokra épülő programelemre és a Belterületi
közutak karbantartása programelemre.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén a Képviselő-testület
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Dr. Tóth Tibor Imre polgármester
A határozatot kapja:
1.) Dr. Tóth Tibor Imre polgármester
2.)dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

4. napirendi pont: Magyar Falu Program keretében „Falu- és Tanyagondnoki szolgálat
támogatása” c. pályázat keretében eszközbeszerzéshez kapcsolódó döntés meghozatala
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Következő napirendi pontunk Magyar Falu Program keretében
„Falu- és Tanyagondnoki szolgálat támogatása” c. pályázat keretében eszközbeszerzéshez
kapcsolódó döntés meghozatala. Itt arról van szó, hogy szeptember 30.-ig be kellett nyújtani a
Magyar Falu Program keretében tanyagondnoki busz vásárlási igényünket. Ezt be is nyújtottuk, ez
alapján a támogatói döntés alapján ugye körülbelül 8.000.000 Ft támogatásban részesültünk.
Pályázatosunkkal beszélgettem és ugye miután ebből lejön az adminisztrációs díj, pályázatírási díj
stb. megközelítőleg bruttó 7 500.000 ft maradt a busz vásárlására. Sajnos ez nagyon kevés, tehát
még a legkisebb árajánlat is amit az Opel terjesztett elő az is 11 millió pár száz ezer forint, a
Volkswagen 13 millió pár száz ezer forint. Én kértem Mercedes Vito ajánlatot is az az drágább verzió
17 millió 3százezer forint, az olcsóbb pedig 1 millió 8százezerrel kevesebb. Tehát a lényeg az, hogy
minden esetben nagyon sok pénzzel ki kell ezt toldani. Láttam, hogy más települések nagyobb
összeget kaptak, de sajnos mi csak ennyit. Az Opel-es ajánlatok között van egy Movano és egy
Vivaro ajánlat. A Movano egy kicsit kényelmetlenebb verzió mivel ugye egy teherautó került
átalakításra, a Vivaro pedig egy személyautósabb változat. Ezeket szerintem mind megkaptátok
emailben. A Volkswagen kisbusz az ugyanaz, mint ami nekünk most van pirosban. Ugyanolyan
hosszított kivitel, jó buszfelszereltség. Ez egy caravell árajánlat. Saját véleményem az, hogy ez mind
marha drága. Én az olyan támogatásokat szeretem, ahol nagy a támogatás és kicsi az önrész. A
Volkswagen és a Merci árajánlatok sajnos elég drágák. A Mercedes árajánlat a legmagasabb
kategóriás, az a legnagyobb luxust adó autó ha lehet ezt így mondani. A Volkswagenes árajánlat
nagyjából az arany középutat jelenti, de az is elég drága. Szeretném ha mindenki elmondaná a
véleményét, hogy mit láttok helyesnek.
Csókási Zoltán képviselő: Kezdhetem? Akkor én így is raktam őket sorba. Én azért is választanám
a Mercedest, először is mert automata váltó. Szinte akárki ül benne el tudja vezetni és mindezek
mellett egy nagyon kényelmes dolog, fogyasztásban is jobb és a kuplung is erősebbnek tűnik.
Szerintem ráadásul a Vito kicsit szélesebb is. Én mindenképp a Volkswagen és a Mercedes között
döntenék. A Volkswagen talán esztétikusabb, de én a Mercedesre voksolok.

oldal: 6/15

dr. Tóth Tibor Imre polgármester: A Mercedesnek még van egy nagyon nagy előnye. Az első
négy évben adják hozzá a szervizcsomagot is. A Volkswagen annyiban nagyon praktikus, hogy az
üléseit teljesen síkba le tudjuk dönteni, ha esetleg valami nagyobb dolgot akarunk benne szállítani.
Tóth Tibor alpolgármester: Átnéztem az ajánlatokat. Én is kizárnám az Opelt. Bennem két
lehetőség van. Vagy a Mercedest választani, ha van rá keret és lehetőség, vagy ezt elengedni és
várni egy új pályázatra, ahol minimális pénzt kell hozzátennünk. Itt több mint 7 millió forintról van
szó.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Bocsánat még annyi, hogy mivel nem árulunk zsákbamacskát
ez a pénz most biztos most megvan. Keringenek már ódák, hogy ezt a pályázatot tavaszra ki fogják
írni, aztán hogy ez így lesz-e az majd kiderül. Bennem is ez billeg, hogy szükségünk van e erre most,
vegyünk-e autót.
Varga Árpád: Én azt szeretném megkérdezni, hogy melyik az az első időpont, amikor el tudjuk adni
ezt az autót? Mennyi a fenntartási kötelezettsége?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: 5 év.
Csókási Zoltán képviselő: Akkor is megkapjuk is még érte amit hozzáteszünk.
Varga Árpád képviselő: Szerintem akkor ha másnak nem akkor befektetésnek mindenképpen jó,
5 év múlva még érni fogja az árát.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Én is abban gondolkoztam, hogy ennyi autó már sok lenne.
Én a Suzuki eladásában gondolkoztam. Mert a buszokat jobban ki tudják használni.
Csókási Zoltán képviselő: De szerintem kell akkor is egy szaladgálni való autó.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen, de akkor is a buszokat jobban ki lehet használni.
Varga Árpád képviselő: A Mercedesnél is adják ezeket a tartozékokat, amit az Opel ajánlatban
látunk.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen, ezek a pályázat kötelező elemei. A kerekesszék
szállításához kapcsolódó eszközök.
Tóth Tibor alpolgármester: Pénzügyileg szerintem elbírjuk. Viszont amit Árpi mondott az
tökéletes, hogy befektetésnek vásároljuk.
Csókási Zoltán képviselő: Én csak attól félek, hogyha most visszaadjuk, akkor jövőre nem fogjuk
megkapni a támogatást.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Amennyiben most visszaadjuk, akkor azzal az indokkal adjuk
vissza, hogy ez a 7,5 millió forint nem volt elég és ha jövőre ki lesz írva – mert ez itt a nagy kérdés
– akkor szerintem megkapjuk.
dr. Varga Szabolcs képviselő: Tehát ha van pénz akkor ez a biztos.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Így van. Szóval akkor abban mindenki egyetért hogy az Opelt
kizárjuk ugye?
Lantos István képviselő: Igen.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Tehát akkor aki egyetért azzal, hogy a Magyar Falu Program
„Falu- és Tanyagondnoki szolgálat támogatása” c. pályázat keretében egy Volkswagen T6.1 Caravelle
Comfortline HT 2.0 TDI ICE (SHJTF100) típusú gépjármű kerüljön beszerzésre, az kérem
kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az ajánlatot.
A
A
A
A
A
6

döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: kizárás indoka: szavazás módja: nyílt
szavazás számszerű eredménye:
igen szavazattal
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0 nem szavazattal
1 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
149/2019.(XII.16.)Kt. határozat
Tárgy: Magyar Falu Program „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” c. pályázathoz
kapcsolódóan új gépjármű beszerzése
HATÁROZAT
Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a
Magyar Falu Program „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című, MFP-TFB/2019 kódszámú
pályázati kiírásra, 2019.09.30 17:01:57 időpontban benyújtott, 3025028905 iratazonosító számon
nyilvántartott pályázatát. A pályázat elbírálásáról szóló 943/3009/481/5/2019 iktatószámú
támogatói okirat alapján Csengele Községi Önkormányzata 8 001 250 Ft támogatásban részesült. A
pályázat benyújtását indokolja, hogy Csengele a harmadik legnagyobb tanyavilággal rendelkező
település Csongrád megyében. Csengele Községi Önkormányzat a 37/2015.(IV.29) Önk.
határozatában elfogadott tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programja alapján a szolgáltatás
fejlesztés szükségességét alátámasztja az a tény, hogy a feladatot jelenleg ellátó autó állapota és
felszereltsége nem megfelelő. Szükséges egy új gépjármű beszerzése.
A Képviselő- testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadás
előirányzat terhére elkülönítetten biztosítja a fentiekben rögzített igényelt gépjármű beszerzéssel
összefüggő támogatási összeg különbözetét saját erő vállalásként. A vállalt önrész összege:
8.572.370-Ft.
A Képviselő- testület a fent vállalt összegből egy Volkswagen T6.1 Caravelle Comfortline HT 2.0 TDI
ICE (SHJTF100) típusú gépjárművet szerez be, az alábbi specifikációval:
Első üzembe helyezésű, új, eddig használatban nem volt, 9 fős Volkswagen T6.1 Caravelle
Váltó típus: 6 fokozatú kézi sebességváltó
Garancia: 4 év/ 200 000 Km a hajtásláncra, motorra, váltóra is kiterjed.
Tartalmaz továbbá: FG Kerekesszék szállítási lehetőséget, rámpával, valamint 4 plusz 3 pontos
rögzítési rendszerrel felszerelve
Motorok és sebességváltók:
2,0 1 TDI BMT motor (Alapfelszereltség)
Dízel, min. 51 CZ, DIN 590
4 hengeres dízelmotor
Az árajánlat érvényessége: Minimum 120 nap a pályázat beadásától számítva
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tóth Tibor Imre polgármester
A határozatot kapja:
1.) Irányító Hatóság (Székhelyén)
2.) dr. Tóth Tibor Imre polgármester
3.) dr. Jaksa Tibor jegyző
4.) Ádám Renáta pénzügyi előadó
5.) Irattár

5. napirendi pont: Delegálás a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási
Tanácsába
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: A következő napirendi pontunk a delegálás a Kistelek Környéki
Települések Többcélú Társulása Társulási Tanácsába 134/2019 (XI.28) kt. határozat módosítása. Én
át is adnám a szót jegyző úrnak.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen döntött a tisztelt
képviselő-testület arról, hogy a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási
Tanácsába és a Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulása Társulási Tanácsába Csókási
Zoltánt és helyettesítésére Lantos István képviselő urat delegálták. A kisteleki jegyzőasszony
mondta, hogy ez nem egészen van szinkronban a társulási megállapodással. Kérésére úgy
módosítanánk, hogy polgármester úr képviselné az önkormányzatot ezekben a társulási tanácsokban
oldal: 8/15

és akadályoztatása esetén pedig alpolgármester úr. Jogszabály erejénél fogva ők jogosultak
képviselni az önkormányzatot.
Csókási Zoltán képviselő: Nekünk kiküldték a meghívót.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Igen, de most ezt kellene módosítani úgy, hogy polgármester úr lenne már
jelen a tanácsban.
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Tehát akkor kérem aki egyetért ezzel a határozati javaslattal
kérem kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
150/2019.(XII.16.)Kt. határozat
Tárgy: Delegálás a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Tanácsába
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a delegálás a Kistelek Környéki Települések
Többcélú Társulása Társulási Tanácsába tárgyú 134/2019.(XI.28.)Kt. határozatát hatályon kívül
helyezi, és ehelyett
1.)
Csengele
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § (1) bekezdésének második
mondatában és 94. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Kistelek Környéki Települések Többcélú
Társulása Társulási Tanácsába tagként Dr. Tóth Tibor Imre polgármestert delegálja.
2.) A Képviselő-testület által az 1.) pont szerint delegált tagot akadályoztatása esetén a Kistelek
Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Tanácsában Tóth Tibor alpolgármester
helyettesíti.
3.) A (helyettes) delegált tag a képviseleti jogosultságát a személyi igazolványának,
lakcímkártyájának felmutatásával, az azokról készült másolat átadásával, illetve aláírásával igazolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tóth Tibor Imre polgármester
A határozatot kapja:
1.) Dr. Tóth Tibor Imre polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Nagy Sándor elnök, Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása
4.) Irattár

6. napirendi pont: Delegálás a Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulása
Társulási Tanácsába
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Következő napirendi a delegálás a Kistelek és Társult
Települések Víziközmű Társulása Társulási Tanácsába 135/2019 (XI.28) kt. határozat módosítása.
Kérem akkor ezt a fentiek alapján szavazzuk meg. Kérem aki egyetért a határozati javaslattal
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: oldal: 9/15

A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
151/2019.(XII.16.)Kt. határozat
Tárgy: Delegálás a Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulása Társulási Tanácsába
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a delegálás a Kistelek és Társult
Települések Víziközmű Társulása Társulási Tanácsába tárgyú 135/2019.(XI.28.)Kt. határozatát
hatályon kívül helyezi, és ehelyett
1.)
Csengele
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § (1) bekezdésének második
mondatában, 32. § (2) bekezdésének e) pontjában és 94. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a
Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulása Társulási Tanácsába tagként Dr. Tóth Tibor Imre
polgármestert, Csókási Zoltán települési önkormányzati képviselőt és Lantos István települési
önkormányzati képviselőt delegálja.
2.) A delegált tagok a képviseleti jogosultságukat a személyi igazolványuk, lakcímkártyájuk
felmutatásával, az azokról készült másolat átadásával, illetve aláírásukkal igazolják.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tóth Tibor Imre polgármester
A határozatot kapja:
1.) Dr. Tóth Tibor Imre polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Nagy Sándor elnök, Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulása
4.) Irattár

7. napirendi pont: Futball pálya
kapcsolódó döntés meghozatala

világításának

pályázatához

szükséges

önerőhöz

dr. Tóth Tibor Imre polgármester: A nyílt ülés utolsó napirendi pontjaként a futball pályának van
egy világítás pályázata, amit tegnap küldtem ki. Ezért elnézést is kérek, de a Sport Egyesület elnöke
tegnap jelezte, hogy döntésre kellene jutnunk. Az MLSZ-es emailben 5,5 millió forint van önrészként
feltüntetve.
Lantos István képviselő: Én annyit szeretném kérdezni, hogy ebben benne van az öltöző felújítása
is.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Ez két külön dolog. Kettő nyertes pályázatuk van. Az egyik az
öltöző felújítás és bővítés, de abban nem kell még döntenünk. Nekem azt mondta, hogy a világítás
az amit most el kell döntenünk. Ez az email amiben ez pontosan le van írva az a következő: Csengele
futball pálya megvilágítás 350 lux, 6 oszlop. A teljes bruttó költség 29 665 263 Ft. Ennek a 10%
önrésze 2 966 526 Ft. A támogatást meghaladó összeget is nekünk kell hozzáraknunk ami 2 377 013
Ft, így jön ki a fizetendő bruttó összeg 5 343 539 Ft. Ez az önrészünk, amennyiben úgy döntünk
hogy megvalósítjuk.
Csókási Zoltán képviselő: Nekem az első kérdésem az lenne, hogyha ez elkészül, ki fizetné a
villanyszámlát, mert ez nagyon sokat fog fogyasztani.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: A sportegyesület fizetné, de nyilván a támogatását mi adjuk,
tehát mi fizetnénk igazából.
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Csókási Zoltán képviselő: Mert a fűtés is rengeteg ebbe az épületbe. Arról nem is beszélve, hogy
ehhez olyan lekötések kellenek ami nem kis összeg és azt jó lenne tudni hogy ez benne van-e a
pályázatba és ha nem akkor ki fizeti ki?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Én úgy tudom, hogy Tibor ezt megterveztette és ez az
5 343 000 ez az a végmatematika amit nekünk fizetni kell. De Tibor azt mondta, hogy bár sajnos
most nem tud jelen lenni, ha bármi kérdés van nyugodtan hívjuk fel úgyhogy én ezzel a lehetőséggel
élnék is.
Csókási Zoltán képviselő: Én azt is szeretném leszögezni, hogy akkor nem lesz pótköltségvetés.
Kun-Szabó Tibor CSKSE elnöke (telefonon): Polgármester Úr, jó napot kívánok!
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Szia! Tibi, testületi ülésen vagyunk és épp a focipálya világítást
tárgyaljuk. A képviselő uraknak az lenne a kérdése, hogy ez az 5343000 forint ez már a vég összeg
lenne? Tehát amennyiben ezt hozzátesszük, akkor már meg tud valósulni ez a pályázat és nincs
olyan, hogy a plusz áramlekötésre, vagy egyéb bármire még költség lenne.
Kun-Szabó Tibor elnök: De, de. Az áramlekötés az még plusz másfél millió forint. Mert addighúztuk halasztottuk, hogy a 2,9millió helyett lett az 5,3 millió forint. Mert első körben 2,9 millió forint
lett volna, csak el fogyott az MLSZ taralék kerete amiből ezeket finanszírozták és azért küldték ki ezt
az emailt, mert hogy akkor mostmár ennyi amit be kell fizetni, plusz a villanylekötés.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Szóval akkor van még ez a másfél millió forint és akkor azon
kívül más egyéb költség nem jöhet elő?
Kun-Szabó Tibor elnök: Nincs.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Jó és ki fogja a világítást fizetni ezután? Ez is felmerült a
testületben.
Kun-Szabó Tibor elnök: Hát ugye azt úgy mint eddig. Az majd kiderül, hogy önkormányzat, vagy
sportegyesület. De ezt nem használnánk éjjel-nappal. Legfőképpen csak az őszi hamar sötétedős
időszakban.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Értjük, köszönjük. Más kérdés nem volt, ugye? Nem, ennyi
volt, nagyon szépen köszönjük Tibi a segítségedet és hogy a rendelkezésünkre áltál.
Kun-Szabó Tibor elnök: Köszönöm, bízom benne, hogy tudunk… Szia, sziasztok.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Szia. Akkor úgy ahogy Zoli mondta is, hogy a lekötés plusz
másfél millió forint.
Rényi László képviselő: Most ami itt felmerült, az az, hogy akkor most erre mennyire is van
szükség. Mert most mondja Tibi, hogy 4 óra után sötétedik, na de eddig is így volt…
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Nekem annyit mondott Tibor, hogy ezzel a szezont nyújtaná
ki. Ugye amikor 4 órakor már sötét van ezzel a világítással tudnák a meccseket este 6-ig is folytatni.
Itt igazából a támogatási összeg majdnem 30 millió és ebből 6,8 millió forint durván a mi részünk.
Rényi László képviselő: Most azt mondja Tibi, hogy ez másfél millió forint, de én úgy gondolom,
hogy ő ezt nem tudja teljesen biztosan.
Tóth Tibor alpolgármester: Plusz a számla amit ugye mindig mi fizetünk.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Mi hozhatunk olyan határozatot is, hogy ennek az erejéig és
tovább nem. Tehát nyilván úgy ahogy a busznál is meghatároztuk a pontos összeget, így ezt itt is
megtehetjük.
Csókási Zoltán képviselő: Nekem itt a villanyszámlával van a legnagyobb problémám, hogy az
szerintem rengeteg pénz lesz.
Varga Árpád képviselő: Bocsánat én azt szeretném megkérdezni, hogy itt alapjába véve 2
pályázatról beszélünk. Az egyik az öltözőnek a pályázata, azzal mi a helyzet?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Azt most nem tárgyaljuk, azzal még ráérünk.
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Varga Árpád képviselő: Értem, értem, de most akkor az is megvan nyerve?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen mind a két pályázat megnyert. Ezek most arra várnak,
hogy vagy elengedjük őket, vagy az önkormányzat mellé tegye az önerőt.
Varga Árpád képviselő: Ha most kimondjuk, hogy az öltözőre is hozzá kell majd tenni, akkor
szerintem arra nagyobb szükség lesz.
dr. Varga Szabolcs képviselő: Már amennyiben majd beengednek oda.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Biztosan be fognak engedni.
Csókási Zoltán képviselő: Én azt szeretném kérdezni, hogyha a konditerembe beengednek, akkor
a műfüves pályára miért nem engedik be az Istvánékat a gyerekekkel.
Lantos István képviselő: Igen ezentúl a KLIK-nek bérleti díjat kell fizetni a műfüves pálya
használatért.
Csókási Zoltán képviselő: És pedig ebbe a kivitelezésbe is beszállt az önkormányzat nem kevés
pénzzel.
Rényi László képviselő: Na de eddig nem kellett fizetni?
Lantos István képviselő: Eddig nem kellett fizetni.
Varga Árpád képviselő: De ezt nem Tibinek fizeted, hanem az MLSZ-nek nem?
Csókási Zoltán képviselő: Az egyesületnek fizeti.
Lantos István képviselő: De sajnos nekünk ezt a fenntartó nem tudja finanszírozni.
Varga Árpád képviselő: Nem tudom, hogyha egymás mellé tesszük a két pályázatot, akkor
számomra az öltözőnek nagyobb értelme van.
Csókási Zoltán képviselő: Igen, sőt én arra emlékszem, hogy az edzőpálya felett is van világítás
és a műfüves pálya felett is van. Szerintem ez azért elegendő kell hogy legyen.
Varga Árpád képviselő: Tehát akkor most adunk neki 6,8 milliót az rendben van és ez jó is, de
utána tavasszal fog jönni másik 11 milliót kérni és az úgy már rengeteg.
Lantos István képviselő: És azok tavalyi számok, tehát szerintem azokon már biztosan emeltek.
Varga Árpád képviselő: Tehát értitek, hogy mit mondok, hogy szerintem a kettő nem fog menni
egyszerre.
Tóth Tibor alpolgármester: Igen, hogy választani kellene.
Kun-Szabó Tibor elnök: Igen, itt vagyok.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Ismét itt vagyunk és annyi még a kérdés, hogy mivel én a
beszámolót kiküldtem és a beszámolóban volt szó az öltözőről, amihez kapcsolódóan írtad hogy ott
is 11,5 millió forint önerőre lenne szükség. Ebben az összegben van-e mozgás?
Kun-Szabó Tibor elnök: Ugye ez 2-3 évvel ezelőtti adat, tehát az árak azóta biztosan emelkedtek.
De ha változik az összeg akkor arányában ahhoz a TAO pénz is úgy jön, de ezt így nem tudom
megfogalmazni.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Az a lényeg, hogy itt most mindkettőt beszéljük. A világításnál
6,8 az öltözőnél pedig 11,5 millió forint lenne az önerő. Ez azt jelenti, hogy mivel ez egy korábban
kiszámolt összeg ezért emelkedtek az árak de a TAO pénz is tud ehhez még hozzájönni, tehát a 11,5
millió forint most is elegendő lenne ahhoz, hogy az öltözőt meg lehessen valósítani?
Kun-Szabó Tibor elnök: Én úgy gondolom, hogy igen, de ezek az árak emelkedtek, mert ez a 7030-as arány maradna.
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dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Mikorra tudod ezt megnézni nekünk, hogy most akkor mennyik
ezek az árak?
Kun-Szabó Tibor elnök: Nem tudom ezt most így fejből, de utána fogok nézni. Aki megtervezte
azzal át kell számoltatni. Annak idején önkormányzat terveztette.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Meg tudnád ezt tenni, hogy megnézed nekünk, hogy most
akkor merre vannak az árak.
Kun-Szabó Tibor elnök: Igen mindenképp.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Nagyon köszönjük, szia.
Kun-Szabó Tibor elnök: Én is, szia, sziasztok.
Rényi László képviselő: Tehát akkor kiderült, hogy egyik pályázatról sem tudjuk, hogy a
valóságban mennyibe kerül.
Lantos István képviselő: Azt mondta Tibor, hogy 70-30%-ra mennek az arányok, tehát a 11
millióból minimum 15-16 millió lehet most legalább.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Szerintem most nem fogunk tudni határozatot hozni
mindkettőről. Tehát most Tibinek azt a javaslatot tettük, hogy számoltassa ki. Tehát most a
világításban tudunk dönteni. Ehhez nem tudom másnak van e hozzáfűzni valója?
Tóth Tibor alpolgármester: Ehhez talán annyit, ha szabad. Most ugye van egy összeg amiről
beszélünk és van egy fenntartási költség amit még most nem is tudunk.
Csókási Zoltán képviselő: Így van. Ha összehasonlítjuk a gépjármű beszerzést meg ezt a 30 milliós
lámpát akkor azért szerintem az autóra nagyobb szükség van, azt sokkal többen fogják használni.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Bocsánat, csak 2 perc technikai szünetet kell elrendelnem.
SZÜNET
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Itt van velünk Tibor mégegyszer.
Kun-Szabó Tibor elnök: Sziasztok én közben utána néztem valamelyest a dolgoknak. Sajnos
nagyon elmentek az árak az elmúlt 2 évben, azt mondta a tervező hogy minimum 350-400000 ftnál vannak most a négyzetméter árak, de megígérte nekem, hogy újra árajánlatoztatja.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Viszont ugye akkor a világításnál nincs ilyen? Ott akkor tudjuk
konkretizálni ezt a 5,3 és a 1,5 milliót és utána üzemeltetésben ebben van erre tapasztalat máshol?
Kun-Szabó Tibor elnök: Nem tudom így hirtelen. Az biztos, hogy a műfüves pálya jelentősen nem
emelte meg a villanyszámlánkat.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Mennyi a villanyszámlája a műfüvesnek?
Kun-Szabó Tibor elnök: Ezt így nem tudom, nincs külön szedve a számla.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: És ez ami épülne ez is energiatakarékos lámpákkal lenne?
Kun-Szabó Tibor elnök: Igen, a legkorszerűbb technikával.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Jó, oké nagyon köszönjük.
Kun-Szabó Tibor elnök: De ha esetleg lesz még egy testületi ülés akkor Nógrádi urat nagyon
szívesen invitálnám.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Jó, nagyon köszönjük. Viszont a világítással mondtad, hogy
még most döntenünk kell
Kun-Szabó Tibor elnök: Igen, mert ha mi nem akkor oda fogja adni másnak aki meg tudja ezzel
a feltételekkel valósítani.
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145/2019.(XII.16.)Kt. határozat
146/2019.(XII.16.)Kt. határozat
147/2019.(XII.16.)Kt. határozat
148/2019.(XII.16.)Kt. határozat
149/2019.(XII.16.)Kt. határozat
150/2019.(XII.16.)Kt. határozat
151/2019.(XII.16.)Kt. határozat
152/2019.(XII.16.)Kt. határozat

Tárgy
Napirendi pontok elfogadása
Csengelei Vadásztársaság (6765 Csengele,
Tanya 289/A) 600.000.-Ft értékű támogatása
A Jogi- és Ügyrendi Bizottság megválasztásáról
szóló
103/2019.(X.31.)Kt.
határozat
módosítása
2020-as Közfoglalkoztatási mintaprogramok
benyújtása
Magyar Falu Program „Falu- és tanyagondnoki
szolgálat
támogatása”
c.
pályázathoz
kapcsolódóan új gépjármű beszerzése
Delegálás a Kistelek Környéki Települések
Többcélú Társulása Társulási Tanácsába
Delegálás a Kistelek és Társult Települések
Víziközmú Társulása Társulási Tanácsába
Futballpálya
világításának
pályázatához
szükséges
önerőhöz
kapcsolódó
döntés
meghozatala
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azonnal
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azonnal
azonnal
azonnal
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Iratazonosító:

3035532883
Iktatószám: 943/3009/481/5/2019
Név:
Csengele Községi Önkormányzat
Cím:
6765 Csengele Petőfi Sándor utca 13
Adószám:
15726669206
MFP azonosító:
1005220388
Projekt azonosítója:
3025028905

TÁMOGATÓI OKIRAT
Tisztelt Kedvezményezett!
Értesítem, hogy a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint
azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) foglalt kormányzati
szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása című, MFP-TFB/2019
kódszámú pályázati kiírásra, 2019.09.30 17:01:57 időpontban benyújtott, 3025028905 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának
vizsgálatát elvégeztem.
A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása előirányzatra vonatkozóan az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 49. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 65/C. § (1) bekezdése alapján Lebonyolítói Megállapodást kötött, amelynek értelmében a
forrást a Miniszterelnökség (továbbiakban: Támogató) bocsátja rendelkezésre, a Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat pedig a
Támogató megbízása alapján Lebonyolító Szervként a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4., képviseli: Prof. Dr. Mészáros József
elnök) látja el.
Tájékoztatom hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult.
A jelen Támogatói Okirat Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI.
Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, valamint az Áht. 28. § (2) bekezdésére tekintettel a
fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet
(továbbiakban: MvM rendelet) 1. mellékletében szabályozott 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak
támogatása jogcímcsoport felhasználása (ÁHT azonosító: 378517) tárgyában jön létre.
A pályázati kiírásra benyújtott pályázatában és annak mellékleteiben rögzített projekt (továbbiakban: projekt) megvalósítására, elszámolható
költségeinek finanszírozására Támogató vissza nem térítendő költségvetési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt a Korm. határozat Falués tanyagondnoki szolgálat támogatása alprogramja tekintetében a Kedvezményezett részére.
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A projektet a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint kell megvalósítani.
A vissza nem térítendő támogatás összege 8 001 250 Ft, azaz nyolcmillió-egyezer-kettőszázötven forint.
A támogatás összege a pályázatában szereplő elszámolható kiadások bruttó értéke és a pályázati kiírásban meghatározott költségkorlátok
figyelembe vételével került megállapításra.
A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100%-os mértékű támogatási előleg összege 8 001 250 Ft, azaz nyolcmillió-egyezer-kettőszázötven
forint, a pályázatában megadott 10028007-00338161-00000017 fizetési számlájára kerül kiutalásra a Támogatói Okirat közlését követő öt napon
belül.
A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja: Településfejlesztési projektek és támogatásuk, 062020.
Kedvezményezett köteles a projektet a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Áht., az Ávr., valamint a pályázati kiírásnak megfelelően,
kellő alapossággal, hatékonysággal, és gondossággal megvalósítani, és a támogatást felhasználni.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019.11.01.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2019.12.31.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a vonatkozó pályázati kiírásban meghatározott időtartam.
A tervezett programok megvalósításának időszaka és a bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.
Elszámolás benyújtása: Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30. nap.
Elszámolás benyújtására egy alkalommal van lehetőség.
A Támogatói Okiratban jóváhagyott és támogatási előlegként kiutalt támogatási összeg, és az elszámolásra benyújtott összeg különbözetét a
Kedvezményezett legkésőbb az elszámolás benyújtásától számított öt napon belül köteles a 10032000-00294896-50000304 bankszámlaszámra
visszafizetni. A jelen kötelezettség megsértése esetén Lebonyolító Szerv a fent említett jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket
alkalmazza.
A támogatás intenzitása: 100%
Tájékoztatom, hogy kifogás benyújtására az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése alapján államháztartáson belüli szervezetnek nincs lehetősége.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni a
Magyar Falu Program Arculati Kézikönyve alapján, valamint a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt
nyújtani. A Kedvezményezett köteles az MFP kommunikációs tevékenységéhez adatot szolgáltatni a megvalósítási és a fenntartási időszakban,
illetve a Támogató által meghatározott feladatok kapcsán a nyilvánosság biztosítása érdekében köteles maradéktalanul közreműködni.
A támogatási jogviszony a jelen Támogatói Okirat közlésével jön létre.
A Támogatói Okirat által nem szabályozott kérdések tekintetében, így különösen
a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokra,
a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeire, visszafizetésének rendjére,
a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű
megőrzésének határidejére,
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a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségére, a közreműködők által megvalósítható
tevékenységekre,
az adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások bejelentésének kötelezettségére, a bejelentési
kötelezettség elmulasztásának következményeire, és
a támogatás visszavonásának esetköreire

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Áht. és Ávr. rendelkezései, a vonatkozó Útmutató 2019. nevű dokumentum, valamint az
adott pályázati kiírás irányadó.
Budapest, 2019.11.25

Prof. Dr. Mészáros József
elnök
Magyar Államkincstár
Melléklet:
A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
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Melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
Támogatott megvalósítási hely
Megvalósítási hely
Település
sorszáma
01
Csengele

Közterület neve

Közterület típusa

Házszám

Helyrajzi szám

Petőfi Sándor

utca

13

53

Támogatott tevékenység
Tevékenység megnevezése
2.2 Meglévő tanyagondnoki szolgálathoz gépjármű
beszerzése

Felhasználási cél
Felhalmozási, beruházás

Támogatás összesen (Ft)
8 001 250
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Támogatott költség
Hivatkozási
azonosító

Megnevezés

Költség típus

Mennyiség

Mértékegység

Kiadási
tételazonosító

Költség korlát
típusa

Jóváhagyott nettó
Jóváhagyott
elszámolható elszámolható ÁFA
kiadás (Ft)
(Ft)

Támogatás (Ft)

0101

Nyilvánosság

Projektelőkészítés
költségei

1

db

A1

-

30 000

0

30 000

0101

Projekt menedzsemnt

Projektelőkészítés
költségei

1

db

A2

-

280 000

0

280 000

0101

Projekt előkészítés

Projektelőkészítés
költségei

1

db

A3

-

230 000

0

230 000

0101

9 személyes szgk

Eszközbeszerzés
költségei

1

db

A4

-

5 875 000

1 586 250

7 461 250

Indokolás

A Mercedes-Benz Vito Tourer.
Akarja, tudja, teszi.
Tisztelt Csengele Község Önkormányzata !
Örömmel vesszük érdeklődését az új Mercedes-Benz Vito Tourer PRO 119 CDI. Ma egy személyes
ajánlatot kap, amelyet az Ön alkalmazási módjához optimalizáltunk.
Mindig bevetésre kész akar lenni? Nem tud ellenállni az új kihívásoknak? Célratörően végzi a munkáját?
Akkor a Vito Tourer kiválóan illik Önhöz. Hiszen a Vito Tourer nemcsak az utakon, hanem
vállalkozásának sikeressége szempontjából is gondoskodik arról, hogy előbbre jusson. A gazdaságosság
és a minőség tekintetében éppolyan példamutató, mint amilyen a variálhatóság és a biztonság dolgában.
A digitális szolgáltatások számára rendelkezésre álló új kommunikációs modul (LTE) a beépített SIMkártyával különösen gyorsan és megbízhatóan gondoskodik az adatátvitelről, és megteremti Ön számára
a műszaki feltételt a digitális szolgáltatások használatához. Innovatív asszisztens- és biztonsági
rendszereinek köszönhetően pedig még biztonságosabban juttatja el úti céljaihoz. Legyen szó
hátsókerék- vagy összkerékhajtásról, Vito Tourer BASE, PRO vagy SELECT típusként: Önnek
egyszerűen csak ki kell választani a terveihez illő gépkocsit.
A Mercedes-Benz sűrű partnerhálózata pedig széles körű szervizszolgáltatásokkal gondoskodik arról,
hogy Vito Tourer gépkocsija folyamatosan megőrizze kiváló megbízhatóságát. Karbantartás és javítás
esetén forduljon bizalommal az Ön által választott Mercedes-Benz szervizhez, amely gépkocsijának
legjobb ismerője. Hogy a Vito Tourer még sokáig értékes partnere maradhasson.
Az ajánlat a tökéletesen az Ön szükségleteinek megfelelően kialakított transzporterrel kapcsolatos
összes részletet tartalmazza. Emellett szívesen állunk rendelkezésére az egyéni igényeihez igazított
további szolgáltatások vagy szervizszerződések kínálatával, továbbá a Vito Tourer gépkocsira, a
Mercedes-Benz szolgáltatásaira, valamint ezen konkrét ajánlatra vonatkozó valamennyi kérdésével
kapcsolatban.
A Vito.
Messzebbre juttatja vállalkozását – mind sikeresség dolgában, mind az utakon.

Mercedes-Benz Hovány
János Törteli

Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland

Telefon 06303721349
Telefax 06303721349
Mobil 06303721349
torteli.janos@hovany.hu
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Ajánlat
Vito Tourer PRO 119 CDI RWD

Típus:
Kiviteli azon:
Kerékképlet:
Meg.Össztömeg:
Modell:
Motorteljesítmény:
Tengelytáv:
Kormányzás:

Vito Tourer PRO 119 CDI
44770513
RWD
3200 kg
Mercedes-Benz Vito Tourer
140 kW / (190 LE)
3430 mm
bal oldal

Információk az üzemanyag-fogyasztásra, a CO₂-kibocsátásra és az energiahatékonyságra vonatkozóan
Üzemanyag-fogyasztás, városban:

6,6 l/100km

Üzemanyag-fogyasztás, kombinált:

5,9 l/100km

Üzemanyag-fogyasztás, országúton:

5,5 l/100km

Kombinált CO2-kibocsátás:

155 g/km

„A megadott értékeket az előírt mérési eljárással számoltuk ki. A „mért NEDC /NEFZ/ - CO2-értékekről“ (New European Driving Cycle, azaz új
európai menetciklus) van szó, az (EU) 2017/1153. végrehajtási rendelet2. cikk, 1. sz. értelmében. Az üzemanyag-fogyasztási értékek számítása
ezeken az értékeken alapul.“

Információk az üzemanyag-fogyasztásra, a CO₂-kibocsátásra és az energiahatékonyságra vonatkozóan
WLTP értékek:
Üzemanyag-fogyasztás városi környezetben (városon belül (Low, 1. fázis)):
Üzemanyag-fogyasztás város szélén (Medium, 2. fázis):
Üzemanyag-fogyasztás országúton (High, 3. fázis):
Üzemanyag-fogyasztás autópályán (Extra High, 4. fázis):
Üzemanyag-fogyasztás, kombinált:

9 l/100km
7,7 l/100km
6,8 l/100km
8,1 l/100km
7,7 l/100km

CO2-kibocsátás, kombinált:

203 g/km

“A megadott értékek meghatározása az előírt mérési eljárás alapján történt. A „WLTP-CO2–értékekről“ van szóaz (EU) 2017/1152, ill. az
(EU) 2017/1153 végrehajtási rendelet 2. cikkének 3. pontja szerint. A tüzelőanyag-fogyasztási adatok ezen értékek alapján kerültek
kiszámításra. Az áramfogyasztás meghatározása a 692/2008/EK rendelet alapján történt.”

114.02.00 / D 114.02.00
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Felszereltségi lista
Fényezés
MB 9147

Összeg: HUF
-.--

artikfehér

Felszereltség
Összeg: HUF
Felszereltségi szintek, csomagok és változatok
XM0 Modellfrissítés

Alapfelszereltség

MX0 BlueEFFICIENCY-csomag

Alapfelszereltség

IG5

Alapfelszereltség

Basic

Z42 Személygépkocsi regisztráció

Alapfelszereltség

ZQ8 Tourer PRO

Alapfelszereltség

Futómű
AD5A
2,733

Hídáttétel i =
Alapfelszereltség

CF7 Komfort futómű

18 400,00

RD9 Abroncsok gyártói megnevezés nélkül

Alapfelszereltség

RG7 Gumiabroncsok 225/55 R17

Alapfelszereltség

RM7 Nyári gumiabroncsok

Alapfelszereltség

RS7 Acél keréktárcsák 6,5 J x 17

Alapfelszereltség

RR6 Pótkerék járműemelővel együtt

42 500,00

RY2 Abroncsnyomás-felügyelet elől/hátul, vezeték nélk.
XA5 Tömegvariáns 3.200 kg

Alapfelszereltség
-.--

Motorok és sebességváltók
MU6 OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 LE) 3800/min

Alapfelszereltség

MT0 Emissziós szint Euro 6d-TEMP Gr. I

Alapfelszereltség

MG9 Generátor-menedzsment

Alapfelszereltség

114.02.00 / D 114.02.00
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MJ8 ECO Start-Stop funkció

Alapfelszereltség

G43 9G-TRONIC automata váltó

Alapfelszereltség

KP6 SCR kipufogógáz-tisztítás, 3. generáció

Alapfelszereltség

KB5 Nagyméretű üzemanyagtartály

22 300,00

Karosszéria, felépítmények és szerelvények
F68 Külső tükör, fűthető és elektr. állítható
F61

Alapfelszereltség

Visszapillantó tükör, belül

Alapfelszereltség

Q22 Vonószerkezet vonóhorog, fixen rögzített

158 000,00

LG2 LED Intelligens Világítási Rendszer (ILS)

426 000,00

LG4 LED-es féklámpa, index és ködlámpa

-.--

LD9 Belső lámpák az utastérben

Alapfelszereltség

LC8 Hangulatvilágítás, felnyíló hátsó ajtó

Alapfelszereltség

LE1 Adaptív féklámpák

Alapfelszereltség

T14 Tolóajtó aktív rögzítőelem

Alapfelszereltség

T19 Tolóajtó, baloldali

198 100,00

T70 Gyermekzár az utastéri ajtón az utastérben

Alapfelszereltség

W65 Hátfal-/Csomagtérajtó

Alapfelszereltség

T74 Kapaszkodó a fellépőhöz

Alapfelszereltség

T75 Kapaszkodó a fellépőhöz vezető- és utasoldalon

Alapfelszereltség

W16 Ablakok elől, balold., fix az oldalfalban/tolóajtó

Alapfelszereltség

W17 Ablakok elől jobbol., fix, az oldalfal/tolóajtóban

Alapfelszereltség

W29 Fix ablak, hátul

Alapfelszereltség

W78 Hátsó szélvédő mosó-/törlőberendezéssel

Alapfelszereltség

H20 Hőszigetelő üvegezés körben

Alapfelszereltség

W70 Sötétített üvegezés a hátsó üléssornál, fekete

105 700,00

Belső felszereltség, fűtés és klímaberendezés
H16 Ülésfűtés a vezető oldalon

52 000,00

SB1 Komfort vezetőülés

42 200,00

SE5 Gerinctámasz a vezetőülésen

14 600,00

S23

Kétszemélyes kísérőülés

114.02.00 / D 114.02.00
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U3V Szembe forgath. ülések, első üléssor sínekkel

-.--

US4 3 szem. Komfort 1. üléssor, lehajtható üléssel

122 400,00

US5 3 szem. Komfort 2. üléssor, lehajtható üléssel

156 700,00

U73 Kartámlák az utastéri ülésekhez

-.--

UR1 Sínes ülésrögzítési rendszer

143 400,00

SA6 Légzsák a segédvezető oldalon

Alapfelszereltség

SH1 Mellkas-medence légzsák, vezetőoldalon

Alapfelszereltség

SH9 Függönylégzsák a vezető- és segédvezető részére

Alapfelszereltség

F66

Zárható kesztyűtartó

Alapfelszereltség

FG9 2db pohártartó a hátsó kartámasznál

11 800,00

VV9 Rögzítési pontok a tetőkereten

Alapfelszereltség

V23 Belső burkolatok, emelt szintű kivitel

Alapfelszereltség

V36 Tetőkárpit

Alapfelszereltség

V41 TPO műanyagpadló az utastérben

Alapfelszereltség

VH1 Kapaszkodók az utastérben

Alapfelszereltség

XM4 Akusztikus csomag

67 800,00

Y10 Elsősegély doboz

12 000,00

Y44 Elakadásjelző háromszög

9 500,00

H12 Melegvizes állóhelyzeti fűtés

262 900,00

HZ0 Rásegítő fűtés, elektromos

Alapfelszereltség

H00 Meleglevegő vezetőcsatorna az utastérhez

Alapfelszereltség

HH9 Félautomata klímaberendezés TEMPMATIC

450 000,00

Rádió, műszerek és elektromos berendezések
EL9 2-utas hangszórók elöl és hátul

-.--

EN6 Audio 10

80 100,00

E34 Pufferakkumulátor indításhoz

Alapfelszereltség

ED4 Zselés akkumulátor 12 V 95 Ah

Alapfelszereltség

M60 Generátor 14 V / 250 A

-.--

ES3 12V csatl.aljzat a hátsó üléssor jobb és bal old.

19 700,00

JK3 Műszeregység pixel-mátrix kijelzővel

114.02.00 / D 114.02.00
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JA1 Ablakmosó folyadékszint figyelmeztető lámpa

Alapfelszereltség

CL1 Kormánykerék, dönthető és magasságban állítható

Alapfelszereltség

CL4 Multifunkciós kormány megtett út számlálóval

Alapfelszereltség

JF1

Esőszenzor

31 500,00

JH3 Kommunikációs modul (LTE) digitális szolg.hoz

Alapfelszereltség

JW8 ATTENTION ASSIST

Alapfelszereltség

JX2 Szervízintervallum 40.000 km

Alapfelszereltség

LA2 Nappali menetfény asszisztens

19 700,00

FY7 Többgombos távirányító

8 200,00

E07 Hegymeneti elindulás-segítő asszisztens

Alapfelszereltség

MS1 Tempomat

Alapfelszereltség

További felszereltségek
XU3 Táblák / Nyomtatványok, magyar nyelven

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség

XC9 COC-papírok
YF7 Tűzoltó készülék 1 kg

34 600,00

XW9 Kontroll kód, WLTP-re való váltás

Alapfelszereltség

XZ1 Modellgeneráció 1

Alapfelszereltség

Konnektivitási megoldások
EY5 Mercedes-Benz segélyhívórendszer

Alapfelszereltség

EY6 Üzemzavar elhárítás

Alapfelszereltség

Kárpit
VY2 Tunja fekete szövetkárpit

114.02.00 / D 114.02.00
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Jármű árak
A pályázó ajánlatkérő neve
A pályázó ajánlatkérő Címe
A pályázó ajánlatkérő adószáma
Az ajánlattevő neve
Az ajánlattevő Címe
Az ajánlattevő adószáma

A kiadási tétel tárgy
A kiadási tétel mennyisége és mértékegysége
A kiadási tétel nettó összege
A kiadási tétel esetén felszámított ÁFA
A kiadási tétel Bruttó Összege
A kiadási tétel regisztrációs adója
A kiadási tétel Bruttó összege regisztrációs
adóval
Az árajánlat kiállításának dátuma
Az árajánlat érvényességi ideje

Csengele Községi Önkormányzat
6765 Csengele Petőfi u. 13.
1572669-2-06
Hovány Prémium Automotive kft.
6000 Kecskemét, Szent László körút 68
13914350-2-03
Első üzembehelyezésű, új, eddig
használatban nem volt, 9 fős MercedesBenz Vito Tourer PRO 119 CDI RWD
1 db.
13 426 810.- HUF
3 625 239.- HUF
17 052 049.- HUF
185 000,- HUF
17 237 049.- HUF
2019.12.09
Minimum 120 nap a pályázat beadásától számítva

4 év/ 200 000 Km a
hajtásláncra,motorra,váltóra is kiterjed.
Jótállás
(amelyik előbb bekövetkezik)
A beszerzendő jármű fődarabjai, a motor, a váltó és a hajtáslánc a gyártómű által kerül beépítésre.
A vételár tartalmazza az Integrált Szervíz Csomagot 4év/120 000 Km-ig (amelyik hamarabb
bekövetkezik)

A vételár tartalmazza továbbá a következőket:
-FG dekoráció a MFP Arculati Kézikönyv szerint
-FG Kerekesszék szállítási lehetőséget,rámpával valamint 4 plusz 3 pontos rögzítési rendszerrel
felszerelve
-FG Téli gumi garnitúra.
Egyéb költségek:
Forgalomba helyezés költségei: Bruttó 165 000.- HUF

114.02.00 / D 114.02.00
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Szállítási határidő:

Megállapodás szerint

Fizetési feltételek:

megállapodás szerint

Az ajánlatban megadott árak a jelenleg érvényben lévő árlisták alapján kerültek kiszámításra.
Az adás-vételi szerződés csak azután lép életbe, amennyiben az írásos megrendelés leadásra került és
amennyiben annak átvételét mi Önnek írásban visszaigazoltuk.
A méret- és súlyadatok a szériakivitelre vonatkoznak. A jármű kiviteli leírása csak átmeneti, a
végleges kivitel csak az adás-vételi szerződés után kerül lezárásra.
Az alvázmagasság megadásakor kérjük ügyeljen arra, hogy +/- 20 mm a légrugózású tengelyek
esetében és +/- 30 mm az acélrugós tengelyeknél azok a tolerancia határok, amelyek a megadott
magasságra vonatkoznak..

További kérdések esetén az alábbi elérhetőségen
rendelkezésére.

06303721349 vagy 06303721349 állok szíves

Üdvözlettel

torteli.janos@hovany.hu

114.02.00 / D 114.02.00
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Műszaki adatok
Méretek és Tömegek
Típus
Hajtás
Tengelytáv

RWD
3430 mm

Tömeg
Alváz-/üres tömeg:
Elsőtengely (üres)
Hátsótengely (üres)
Önsúly össz. (extrákkal)

1299 kg
1071 kg
2370 kg

Maximálisan megeng. tömegek:
Elsőtengely
Hátsótengely

1550 kg
1750 kg

Teherbírás:
Megengedett össztömeg:
Megengedett össz-gördülőtömeg:

830 kg
3200 kg
5200 kg

Gépkocsi tömege a konfiguráció alapján a vezetővel (75kg) és feltöltött tüzelőanyag-tartállyal együtt.

Motor
Lökettérfogat cm3
Teljesítmény kW / LE
Max. Nyomaték von

MU6
1950
140 / 190
440 Nm at 4200 F/perc

Váltó
Kód
Röviden

114.02.00 / D 114.02.00
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Műszaki adatok
Méretek és Tömegek
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ÚJ OPEL MOVANO COMBI 2.3 CDTI L2H2
150LE, FEHÉR SZÍN, SZIMPLA HÁTSÓKERÉK,
Műszaki adatok
Motor lökettérfogat:
Üzemanyag:
Teljesítmény:
Sebességváltó:
Szállítható személyek száma:

2299 cm3
Gázolaj
150 LE
6 fokozatú, manuális
9 fő

Alapfelszereltség
Első kerék hajtás

Szervókormány

Szimpla hátsó kerék

Bal oldali panel fix ablakkal

Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer

Jobb oldali tolóajtó fix ablakkal

Vezetőülés, 6 irányba állítható

Hátsó ajtó 180° nyíló üvegezett

Dupla üléspad elöl(nem lehajtható)

Elektromos ablakemelő elöl

Vezető oldali légzsák

Szövet kárpitozás

Vezető és utasoldali légzsák elől

Elektromos fűtött külső visszapillantó tükrök

Diesel részecske szűrő (kipufogó)

80L üzemanyag tartály

Fűtés levegő keringgetés

Szelektív ajtózárás 3 gombos kulccsal

Start/Stop rendszer

3 üléses pad a 2. sorban, 3 pontos biztonsági övvel

Aktív első felfüggesztési rendszer

3 üléses pad a 3. sorban, 3 pontos biztonsági övvel

Standard gumiabroncs

Fényszóró magasságállitás, manuális

Pótkerék

Nappali menetjelző fény, LED

Közepes méretű dísztárcsa

Központi zár

Szimpla hátsó kerék

Hátsó lökhárító fellépő nélkül

Pollen szűrő

Esőérzékelő automatikus ablaktörlő

A gépjármű ALAP listaára bruttó: 11.202.750.- Ft
A gépjármű ALAP listaára nettó:
8.821.063.- Ft
Ajánlott extrafeszereltség
Emelt szintű biztongág csomag: Automata távfény
kapcsolás,Holttérfigyelő, UFL Sávelhagyásra
figyelmeztető rendszer
Navi és Klima Csomag:Manuális légkondicionáló, Navi
50 Intellilink
Bal oldali panel tolóablakkal
Jobb oldali tolóajtó tolóablakkal
Fűtött hátsó ablak
Kárpit Pulse szénfekete
Komfort vezetőülés, 6 irányban állitható, könyökés deréktámasszal
Első és hátsó légkondicionáló
Parkolóradar elöl és hátul, tolatókamerával
Sárfogó gumik,elől-hátul
Radio Navi 80 IntelliLink (érintőképernyős
navigáció, CD,USB,aux-in,SD,kártyaolvasó,TomTom
Live szolgátatások
Kiterjesztett garancia 5 év 200.000 KM
Kerekesszék rögzítési pontok, rámpával kézi
oldallépcsővel
Autó Kontúr Kft.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

Telefon: 62/554-550
Telefax: 62/554-559

www.opelcmobil.hu
opelcmobil@opelcmobil.com

157.000,- Ft

220.000,-Ft
41.000,-Ft
41.000,-Ft
15.000,-Ft
19.000,-Ft
996.000,-Ft
100.000,-Ft
15.000,-Ft
48.000,-Ft

80.000,- Ft
1.080.000,-Ft

Bank: 10700433-27210408-51100005
CG: 01-09-893893 21 ASZ: 10397945-2-42 EU: HU10397945

Árak

Árak / kedvezmények
A modell teljes listaára a fenti extrákkal: bruttó:14.014.750.-

Ft
A modell teljes listaára a fenti extrákkal: nettó:11.035.236.- Ft
KEDVEZMÉNY: bruttó -3.065.750.- Ft
KEDVEZMÉNY: nettó -2.413.976.- Ft

KEDVEZMÉNYES VÉTELÁR A FENTI EXTRÁKKAL EGYÜTT (BRUTTÓ):

10.949.000.- Ft

KEDVEZMÉNYES VÉTELÁR A FENTI EXTRÁKKAL EGYÜTT (NETTÓ):

8.621.260.- Ft

+ ÜZEMBE HELYEZÉS KÖLTSÉGE: 163.000.- Ft

Autó Kontúr Kft.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

Telefon: 62/554-550
Telefax: 62/554-559

www.opelcmobil.hu
opelcmobil@opelcmobil.com

Bank: 10700433-27210408-51100005
CG: 01-09-893893 21 ASZ: 10397945-2-42 EU: HU10397945

Komplett elektromos kerekesszék rögzítési rendszer:
• 1 db deréköv + 1 db vállöv
• a rögzítési rendszer műbizonylattal rendelkezik „AF”
•
rögzítő sinek, 4 db állítható rögzítéssel a kerekesszék rögzítéséhez
Felcsukható rámpa
• Méretek: 2500 x 800 mm
• A szerkezet alumínium szelvényekből készül
• visszacsukást, lenyitást segítő gázdugó
• függőleges, összecsukott állapotban rögzíthető
• A gépkocsiból könnyen kiszerelhető kivitel
• minimális belső ajtó magasság méret : 1400 mm
• 200 kg teherbírás

Autó Kontúr Kft.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

Telefon: 62/554-550
Telefax: 62/554-559

www.opelcmobil.hu
opelcmobil@opelcmobil.com

Bank: 10700433-27210408-51100005
CG: 01-09-893893 21 ASZ: 10397945-2-42 EU: HU10397945

Autó Kontúr Kft.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

Telefon: 62/554-550
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www.opelcmobil.hu
opelcmobil@opelcmobil.com

Bank: 10700433-27210408-51100005
CG: 01-09-893893 21 ASZ: 10397945-2-42 EU: HU10397945

OPEL C-MOBIL

ÚJ OPEL VIVARO COMBI
L2H1 2.0 CDTI TURBO START/STOP 150 LE – 370 NM
Főbb műszaki adatok
Üzemanyag:
Motor lökettérfogat:
Teljesítmény:
Környezetvédelmi osztályba sorolás:
Sebességváltó:
Szállítható személyek száma:
Státusz:
Ajánlat érvényessége

Diesel
1998 cm3
150 LE / 370 Nm
EURO 6d
6 sebességes
9 fő
ÚJ AUTÓ
2020.01.31.

Főbb alapfelszereltség
Manuális behajtható elektromos, fűtött külső tükrök

9 db fejtámla

Motoros fényszórómagasság állítás

Belső levegőkeringetés

Hátsóablak mosó – törlő berendezés nélkül

ABS és EBD (blokkolásgátló fékrendszer)

Fűtő – szellőztető berendezés

12V – os csatlakozó a középkonzolon

Vezető oldali légzsák

Utas oldali légzsák

Indításgátló / immobilizer

Harmadik féklámpa

Állandó nappali fény (halogén)

Színezett üvegek hátsó és oldalsó 30%

Biztonsági övek, övfeszítővel

Fordulatszámmérő

Központi ajtózár rádiótávirányítással

Tolóajtó Jobboldali

Elektromos első ablakemelők

Vízszintes kialakítású kilincsek

2 db indítókulcs

Csomagtér világítás

Állítható kormányoszlop (4 irányban)

Kék színű belső kárpit

ESP (elektromos menetstabilizáló)

Guminyomás ellenőrző rendszer

3 küllős PU kormánykerék

Egyszólamú kürt

205/65 R16 C gumiabroncsok

16” acél keréktárcsák dísztárcsával

Pótkerék

Tolóajtó jobboldalon fix ablakkal

Bal oldali panel fix ablakkal

Üvegezett, 180° – ban nyitható hátsó ajtók

Vezetőülés kartámasszal

Belső tetővilágítás olvasólámpával a 2. üléssornál

Két személyes első üléspad

Esőérzékelő ablaktörlő

Rádió kezelőszervek a kormánykeréken

Műanyag oldalburkolat a raktérben fél magasságig

Szivargyújtó /

Bluetooth telefonkihangosítás

RD6 Rádió

USB bemenet

MP3 lejátszás

A modell listaára a fenti alapfelszereltséggel: BRUTTÓ

10.180.000.- Ft

0VC06 ITJ1 10G TAMB

Autó Kontúr Kft. / Opel C-Mobil
6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

Telefon: 62/554-550
Telefax: 62/554-559

www.opelcmobil.com
info@opelcmobil.com

Bank: 10918001-00000074-43680002 – Unicredit Bank Hungary Zrt.
CG: 01-09-893893 21 ASZ: 10397945-2-42 EU: HU1039794
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Extra felszereltség
XIAE
LPX1

Alap fényezés

0.- Ft

Kétszárnyú hátsó ajtó, ablakkal

50.000,-.Ft

Tolóajtó bal oldalon
TAMB Nyitható ablakok a második sorban,
mindkét oldalon
Sötétített hátsó és oldalsó ablakok
C25

150.000,-Ft

AY0

9 ülés, Triton szürke szövetkárpit

670.000,-.Ft

Különálló légkondicionáló egység a
hátsó sorokban
Multimédia Navi
Tolatókamera

330.000,-.Ft

Parkolóradar csomag

180.000,-.Ft

6 irányban manuálisan állítható vezetőülés
kartámasszal
Dupla utasülés tárolóval
66:33 arányban lehajtható második üléssor
66:33 arányban lehajtható harmadik üléssor

Első és hátsó parkolóradar
Holttérfigyelő
Elektromos behajtás a külső tükrökhöz
Ködlámpák elöl

130.000,-.Ft
40.000,- Ft

510.000,-.Ft
100.000,-.Ft

Két behajtható kulcs
Teljes méretű pótkerék

7.000,-.Ft

Megjelenés csomag

130.000,-.Ft

Fényezett első és hátsó lökhárítók
Fényezett ajtókilincsek és külső tükörborítások
Fényezett oldalvédő elemek
Króm elemek a hűtőmaszkban
Ködlámpák elöl
LED nappali menetfény

Világítás csomag

Hangszigetelt szélvédő
Esőérzékelő
Automatikus fényszórókapcsolás
Fényérzékeny belső tükör

Kerekesszék rögzítési le.hetőség

50.000,-.Ft

50.000,-.Ft

1.080.000,-.Ft

Kiterjesztett garancia 5 év 200.000 km

80.000,-Ft

Árak / kedvezmények
A modell teljes listaára a fenti extrákkal: bruttó:13.737.000.-

Ft
A modell teljes listaára a fenti extrákkal: nettó:10.816.535.- Ft
KEDVEZMÉNY: bruttó -2.518.000.- Ft
KEDVEZMÉNY: nettó -1.982.677.- Ft

KEDVEZMÉNYES VÉTELÁR A FENTI EXTRÁKKAL EGYÜTT (BRUTTÓ):

11.219.000.- Ft

KEDVEZMÉNYES VÉTELÁR A FENTI EXTRÁKKAL EGYÜTT (nettó):

8.833.858.- Ft

+ ÜZEMBE HELYEZÉS KÖLTSÉGE: 146.500.- Ft
Autó Kontúr Kft. / Opel C-Mobil
6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

Telefon: 62/554-550
Telefax: 62/554-559

www.opelcmobil.com
info@opelcmobil.com

Bank: 10918001-00000074-43680002 – Unicredit Bank Hungary Zrt.
CG: 01-09-893893 21 ASZ: 10397945-2-42 EU: HU1039794
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Komplett elektromos kerekesszék rögzítési rendszer:
• 1 db deréköv + 1 db vállöv
• a rögzítési rendszer műbizonylattal rendelkezik „AF”
•
rögzítő sinek, 4 db állítható rögzítéssel a kerekesszék rögzítéséhez
Felcsukható rámpa
• Méretek: 2500 x 800 mm
• A szerkezet alumínium szelvényekből készül
• visszacsukást, lenyitást segítő gázdugó
• függőleges, összecsukott állapotban rögzíthető
• A gépkocsiból könnyen kiszerelhető kivitel
• minimális belső ajtó magasság méret : 1400 mm
• 200 kg teherbírás

Autó Kontúr Kft. / Opel C-Mobil
6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

Telefon: 62/554-550
Telefax: 62/554-559

www.opelcmobil.com
info@opelcmobil.com

Bank: 10918001-00000074-43680002 – Unicredit Bank Hungary Zrt.
CG: 01-09-893893 21 ASZ: 10397945-2-42 EU: HU1039794
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ÚJ OPEL VIVARO COMBI
L2H1 2.0 CDTI TURBO START/STOP 150 LE – 370 NM
Főbb műszaki adatok
Üzemanyag:
Motor lökettérfogat:
Teljesítmény:
Környezetvédelmi osztályba sorolás:
Sebességváltó:
Szállítható személyek száma:
Státusz:
Kiadási tétel mennyisége és
mértékegysége
Ajánlat kiállításának dátuma
Ajánlat érvényessége

Diesel
1998 cm3
150 LE / 370 Nm
EURO 6d
6 sebességes
9 fő
ÚJ AUTÓ
1 DB
.
2020.01.31.

Főbb alapfelszereltség
Manuális behajtható elektromos, fűtött külső tükrök

9 db fejtámla

Motoros fényszórómagasság állítás

Belső levegőkeringetés

Hátsóablak mosó – törlő berendezés nélkül

ABS és EBD (blokkolásgátló fékrendszer)

Fűtő – szellőztető berendezés

12V – os csatlakozó a középkonzolon

Vezető oldali légzsák

Utas oldali légzsák

Indításgátló / immobilizer

Harmadik féklámpa

Állandó nappali fény (halogén)

Színezett üvegek hátsó és oldalsó 30%

Biztonsági övek, övfeszítővel

Fordulatszámmérő

Központi ajtózár rádiótávirányítással

Tolóajtó Jobboldali

Elektromos első ablakemelők

Vízszintes kialakítású kilincsek

2 db indítókulcs

Csomagtér világítás

Állítható kormányoszlop (4 irányban)

Kék színű belső kárpit

ESP (elektromos menetstabilizáló)

Guminyomás ellenőrző rendszer

3 küllős PU kormánykerék

Egyszólamú kürt

205/65 R16 C gumiabroncsok

16” acél keréktárcsák dísztárcsával

Pótkerék

Tolóajtó jobboldalon fix ablakkal

Bal oldali panel fix ablakkal

Üvegezett, 180° – ban nyitható hátsó ajtók

Vezetőülés kartámasszal

Belső tetővilágítás olvasólámpával a 2. üléssornál

Két személyes első üléspad

Esőérzékelő ablaktörlő

Rádió kezelőszervek a kormánykeréken

Műanyag oldalburkolat a raktérben fél magasságig

Szivargyújtó /

Bluetooth telefonkihangosítás

RD6 Rádió

USB bemenet

MP3 lejátszás

A modell listaára a fenti alapfelszereltséggel: BRUTTÓ
Autó Kontúr Kft. / Opel C-Mobil
6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

Telefon: 62/554-550
Telefax: 62/554-559

www.opelcmobil.com
info@opelcmobil.com

10.180.000.- Ft

Bank: 10918001-00000074-43680002 – Unicredit Bank Hungary Zrt.
CG: 01-09-893893 21 ASZ: 10397945-2-42 EU: HU1039794
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0VC06 ITJ1 10G TAMB

Extra felszereltség
XIAE
LPX1

Alap fényezés
Kétszárnyú hátsó ajtó, ablakkal

0.- Ft

Tolóajtó bal oldalon

150.000,-Ft

50.000,-.Ft

TAMB Nyitható ablakok a második sorban,

130.000,-.Ft

C25
AY0

mindkét oldalon
Sötétített hátsó és oldalsó ablakok

40.000,- Ft

9 ülés, Triton szürke szövetkárpit

670.000,-.Ft

6 irányban manuálisan állítható vezetőülés
kartámasszal
Dupla utasülés tárolóval
66:33 arányban lehajtható második üléssor
66:33 arányban lehajtható harmadik üléssor

Különálló légkondicionáló egység a
hátsó sorokban
Multimédia Navi
Tolatókamera

330.000,-.Ft

Parkolóradar csomag

180.000,-.Ft

Első és hátsó parkolóradar
Holttérfigyelő
Elektromos behajtás a külső tükrökhöz
Ködlámpák elöl

7.000,-.Ft

Állófűtés
Riasztó

270.000,- Ft

Vonóhorog
Ködlámpa

170.000,- Ft

Téligumiszett felnivel
Teljes méretű pótkerék

435.000,- Ft

Megjelenés csomag

130.000,-.Ft

Világítás csomag

Hangszigetelt szélvédő
Esőérzékelő
Automatikus fényszórókapcsolás
Fényérzékeny belső tükör

Kerekesszék rögzítési le.hetőség
Autó Matricázás
Kiterjesztett garancia 5 év 200.000 km

Telefon: 62/554-550
Telefax: 62/554-559

www.opelcmobil.com
info@opelcmobil.com

100.000,-.Ft

Két behajtható kulcs
Kétzónás automata légkondicionáló

Fényezett első és hátsó lökhárítók
Fényezett ajtókilincsek és külső tükörborítások
Fényezett oldalvédő elemek
Króm elemek a hűtőmaszkban
Ködlámpák elöl
LED nappali menetfény

Autó Kontúr Kft. / Opel C-Mobil
6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

637.000,-.Ft

Bank: 10918001-00000074-43680002 – Unicredit Bank Hungary Zrt.
CG: 01-09-893893 21 ASZ: 10397945-2-42 EU: HU1039794

530.000,- Ft
190.000,- Ft
50.000,- Ft
50.000,-.Ft

50.000,-.Ft

1.080.000,-.Ft
25.000 Ft
207.000,-Ft
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Árak / kedvezmények
A modell teljes listaára a fenti extrákkal: bruttó:15.661.000.-

Ft
A modell teljes listaára a fenti extrákkal: nettó:12.331.496.- Ft
KEDVEZMÉNY: bruttó -3.161.000.- Ft
KEDVEZMÉNY: nettó -2.488.976.- Ft

KEDVEZMÉNYES VÉTELÁR A FENTI EXTRÁKKAL EGYÜTT (BRUTTÓ):

12.500.000.- Ft

KEDVEZMÉNYES VÉTELÁR A FENTI EXTRÁKKAL EGYÜTT (nettó):

9.842.519.- Ft

+ ÜZEMBE HELYEZÉS KÖLTSÉGE: 146.500.- Ft

Autó Kontúr Kft. / Opel C-Mobil
6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

Telefon: 62/554-550
Telefax: 62/554-559

www.opelcmobil.com
info@opelcmobil.com

Bank: 10918001-00000074-43680002 – Unicredit Bank Hungary Zrt.
CG: 01-09-893893 21 ASZ: 10397945-2-42 EU: HU1039794
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Komplett elektromos kerekesszék rögzítési rendszer:
• 1 db deréköv + 1 db vállöv
• a rögzítési rendszer műbizonylattal rendelkezik „AF”
•
rögzítő sinek, 4 db állítható rögzítéssel a kerekesszék rögzítéséhez
Felcsukható rámpa
• Méretek: 2500 x 800 mm
• A szerkezet alumínium szelvényekből készül
• visszacsukást, lenyitást segítő gázdugó
• függőleges, összecsukott állapotban rögzíthető
• A gépkocsiból könnyen kiszerelhető kivitel
• minimális belső ajtó magasság méret : 1400 mm
• 200 kg teherbírás

Autó Kontúr Kft. / Opel C-Mobil
6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.

Telefon: 62/554-550
Telefax: 62/554-559

www.opelcmobil.com
info@opelcmobil.com

Bank: 10918001-00000074-43680002 – Unicredit Bank Hungary Zrt.
CG: 01-09-893893 21 ASZ: 10397945-2-42 EU: HU1039794
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