KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám:1037-4/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 06-án
11:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Kékkút, Fő u. 5.)

Jelen vannak:
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Pék László
Kardosné Csaba Gyöngyi
Vasáros István

polgármester
alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Tóthné Titz Éva
Csik Tímea

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Pék László polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő- testület
3 fővel határozatképes.
Ismerteti a napirendet és javasolja elfogadásra.
1.) Falugondnoki busz pályázat
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2015. (V. 06.) HATÁROZATA
a 2015 május 06-i ülés napirendjének elfogadásáról

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2015. május 06-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint elfogadja:
1) Falugondnoki busz pályázat
1.) Falugondnoki busz pályázat
Pék László polgármester: elmondja, hogy a rendkívüli ülés megtartását az teszi szükségessé,
– ahogy már az április végi ülésen is tájékoztatta a testületet - hogy Kékkút Önkormányzata
is élhet azzal a pályázati lehetőséggel, ami a falubuszok beszerzésével kapcsolatosan
megjelent. Tekintettel ara, hogy a jelenlegi kisbusz 7 éves, a garanciális idő lejárt, a javítási
költségek az önkormányzatot terhelik, az új busszal a szolgáltatás fejleszthető, ezért
javasolja, hogy nyújtson be az önkormányzat erre a célra pályázatot.
Tájékoztatja a testületet, hogy a támogatás utófinanszírozású, ezért annak megelőlegezését,
illetve az általános forgalmi adó kifizetését a tartalékkeret terhére biztosítani szükséges.
Továbbá elmondja, hogy nettó 8 millió Ft alatti gépjármű esetében kettő árajánlat közül kell
választani, 8 millió Ft feletti gépjárműre történő pályázás esetén pedig közbeszerzési eljárást
kell lebonyolítani. Ezen információk ismeretében kéri, hogy aki a falugondnoki buszra
történő pályázat benyújtásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2015. (V. 06.) HATÁROZATA
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be 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 alapján.
A pályázattal a falugondnoki szolgáltatást kívánja fejleszteni új gépjármű beszerzése útján,
tekintettel arra, hogy a jelenleg működő falugondnoki szolgáltatás, - mely ellátja időskorúak
egészségügyi intézménybe történő szállítását, bevásárló utak biztosítását, mivel az alapvető
élelmiszerek ellátásán kívül az egyéb szolgáltatások nem elérhetőek, valamint a településen
élők közösségi, művelődési, szabadidős, sport rendezvényekre, kirándulásokra történő
szállítását, - fenntartható, biztonságos, gazdaságos és hatékony legyen. A jelenlegi gépjármű
7 éves, és ezért a szervizelési és karbantartási költségek évről évre emelkednek - mivel a
gépkocsihoz biztosított garanciák lejártak - melyek egyre nagyobb mértékben terhelik a
település költségvetését.
A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a támogatás a nettó kiadásokra vonatkozik,
így az általános forgalmi adó kifizetését 2015. évi költségvetése (tartalékkerete) terhére
biztosítja.

A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a támogatás utófinanszírozású, így annak
megelőlegezését az alábbiak szerint biztosítja: 2015. évi költségvetése (tartalékkerete) terhére.
A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy nettó 8.000.000,-Ft alatti gépjárműre történő
pályázat benyújtása esetén két árajánlat közül választva kell egy ajánlatot elfogadni, a
8.000.000,-Ft feletti gépjárműre történő pályázat esetében közbeszerzési eljárás lefolytatására
kerül sor.
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: az MvM rendelet szerint

Pék László polgármester: megköszöni az ülésen való részvételt és 11:20 órakor bezárja.

K.m.f.

Pék László
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:
Tóthné Titz Éva
aljegyző

