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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én
megtartott rendkívüli üléséről.

J EGYZŐKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem

Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Jilling Tibor
Kászpári György
Szijártó József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné

jegyző

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 7 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.

Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt és
képviselő-társaimat.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Tanyagondnoki busz beszerzésére támogatási kérelem benyújtása

Gáncs István
polgármester

2./ Egyebek

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.
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Napirend tárgyalása:
1./ Tanyagondnoki busz beszerzésére támogatási kérelem benyújtása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Megjelent a 103/2013. (XI.08.) VM rendelet, amelynek egyik
célterülete a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu-és tanyagondnoki szolgáltatás
ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzésére, új szolgáltatás létrehozása vagy már működő
szolgáltatás kapcsán. A kérelmeket 2013. november 2-én 8 órától forráskimerülésig lehet
benyújtani, legkésőbb 2013. december 13-án 18 óráig. A fejlesztést 2014. december 31-éig kell
megvalósítani. A beszerzendő gépjárműnek gépkatalógusban meghatározott típusúnak kell lennie.
A kérelemhez mellékelni kell a képviselő-testület határozatát a szolgáltatásfejlesztés
szükségességéről, a szolgálat jogerős engedélyét valamint a szakmai programot. Elszámolható
kiadás például a gépjármű beszerzési értéke, a forgalomba helyezés költsége, regisztrációs adó,
arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek. A támogatás mértéke mikrobusz esetében
legfeljebb nettó 10 000 e Ft, ennek értelmében az áfa, mint önrész az önkormányzatot terheli. A
jelenlegi tanyagondnoki buszt szintén pályázati támogatással szerzete be az önkormányzat 2008ban. Az elmúlt 5 évben a gépjármű elhasználódott, egyre többe kerül a fenntartás, javítása. A
támogatás elnyerése esetén a meglevő buszt fedezetül szeretnénk felhasználni az önerőhöz.
Kérem a tisztelt képviselőket, hogy támogassák a pályázat benyújtását és fogadják el a határozatot.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
120/2013. (XI.21.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy szükségesnek tartja a
tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztését, ezért le kívánja cserélni a tanyagondnoki szolgálat
ellátásához használt gépjárművet.
Az önkormányzat az általa működtetett tanyagondnoki szolgálat fejlesztése, új gépjármű beszerzése
céljából - 103/2013. ( XI. 8. ) VM. rendelet alapján - 10.000.000.- Ft vissza nem térítendő
támogatás iránti kérelmet nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
2. A Képviselő-testület a gépjármű beszerzéséhez 2.700.000 forint saját forrást
biztosít a 2014. évi költségvetése terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
pályázat elkészítése és benyújtása érdekében.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.
kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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