Önkormányzati Képviselő-testület
Bakonyszentiván
Szám: 10/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 9-én
19 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.
J e l e n voltak: Ledó Edit polgármester, Földing Zoltán alpolgármester, Baranyai
Miklósné, Mázi József, Szabó-Kovács Márta k é p v i s e l ő k
Tanácskozási joggal meghívott:

Fehér Mária címzetes főjegyző

Ledó Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fő
képviselő közül 5 fő megjelent, a képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendjére:

Napirend

1./ Falugondnoki autó cseréjére benyújtott támogatási kérelem módosítása
Előadó: Ledó Edit polgármester
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Falugondnoki autó cseréjére benyújtott támogatási kérelem módosítása
Előadó: Ledó Edit polgármester
Előadó ismertette a képviselő-testülettel az MVH 1713575544 számú támogatási
határozatát, mely szerint Renault Trafic M1 személygépkocsi beszerzését 7.904.890 Ft +
85.000 Ft regisztrációs adó összegével támogatja. A Renault Császár Kft - aki az
elfogadott árajánlatot adta - az adás-vételről folyatott tárgyalások során úgy nyilatkozott,
hogy nem tudja határidőre vállalni a gépjármű átadását. Ezért a Ring Autó Kft-t (8200
Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 18.) kerestük meg. A 2015. július 8-án adott árajánlata
szerint a VW T6 Kombi RT 2.0TDI SCR BMT/FG/9 típusú személygépkocsi nettó ára
7.854.890 Ft, a regisztrációs adó mértéke 135.000 Ft. Javasolta, hogy módosítsák a
gépjárműtípust. Ismertette a határozati javaslatot. Kérte a képviselők hozzászólását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ledó Edit polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

27/2015. (VII. 9.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet 2. § (1)
bekezdése a) pontjában megjelölt kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére
falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (1. célterület) aa) pontja szerint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
57. § (1) bekezdés Szociális alapszolgáltatások:
a) pontja szerinti a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás feladatok ellátását
szolgáló gépjármű cseréjére benyújtott támogatási kérelmét módosítja, mivel az
árajánlatot adó Császár Autószervíz Kft. (8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 49.)
nyilatkozata szerint az átadási határidőre – nagy valószínűséggel – nem tudja a
személygépkocsit biztosítani.
A Képviselő-testület típusmódosítást határoz el:
A 1713575544 azonosító számú határozatban megjelölt Renault Trafic (Mikrobusz I.)
típust a Ring-Autó Kft (8200 Veszprém, Észak keleti útgyűrű 18.) által adott árajánlat
szerinti VW T6 Kombi RT 2. OTDI SCR BMT /FG/9 szem./FG típusra módosítja, mely a
támogatási határozatban szereplő gépjárművel azonos műszaki paraméterekkel
rendelkezik.
Felkéri a polgármestert, hogy a típusmódosításhoz szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2015. július 10.
Felelős: Ledó Edit
polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,30 órakor bezárta.

K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző

Ledó Edit
polgármester
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