Szám: IV.56-6/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 4-én
(hétfőn) 8 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Tóth
Gyula, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, Kerekes László, Kővári László,
Rácz Zoltán, Szabó Balázs képviselők
Távolmaradását jelezte: dr. Máté István, dr. Mezei László, Pap Máté, Zaják Rita képviselő
Összesen: 11 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Pál József igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Farkas Éva osztályvezető,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Egy pályázat miatt fontos, hogy a
közgyűlés döntést hozzon a mai napon és még ma be tudják adni a pályázatot a források
kimerülése előtt.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1.

Javaslat gépjárműbeszerzésre a mezőőri
támogatására
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

szolgáltatás

ellátásának

technikai

1.

Javaslat gépjárműbeszerzésre a mezőőri szolgáltatás ellátásának technikai
támogatására
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Megjelent egy pályázati felhívás, amelynek köszönhetően
lehetősége nyílik az önkormányzatnak egy gépjármű beszerzésére. Úgy gondolták, meg kell
ragadni a lehetőséget és pályáznak, a mezőőröknek egy telepjáróra lenne szükségük, melyet
nettó ötmillió forintig finanszíroznak.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyetért a pályázat
benyújtásával.
Ács Rezső polgármester: Az áfa összegét az önkormányzatnak kell finanszírozni, de megéri
így is a város és a városi mezőőrök számára.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 88/2015.(V.4.) határozata
gépjárműbeszerzésről a mezőőri szolgáltatás ellátásának
technikai támogatására
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése támogatja a Miniszterelnökséget vezető miniszter
21/2015. (IV.17.) MvM rendelete alapján támogatás
igénybevételét új gépjármű beszerzésére a mezőőrök
bűnmegelőzési feladatainak ellátása érdekében.
2.
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
finanszírozásához 5.000.000,- Ft + 1.350.000,- Ft ÁFA összeget,
mindösszesen 6.350.000,- Ft-ot elkülönít a 2015. évi
költségvetésében.
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3.
A Közgyűlés vállalja, hogy a gépjármű nettó vételárát
terhelő ÁFA összegét (1.350.000,- Ft) önerőként biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2015. május 4.
Ács Rezső polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 8 óra 15 perckor
berekeszti.

K m f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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