
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282, Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 8-án
7:30 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Keszler Gyula polgármester 
Németh László alpolgármester
Fekete Imre képviselő
Szép László képviselő
Kiss János képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea jegyző

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Keszler Gyula,  polgármester: Köszönti  a  rendkívüli  ülésen  megjelenteket.  Megállapítja,
hogy a testületi ülésen 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Egy napirendi pont szerepel a
meghívóban, a Ford Transit típusú gépjármű értékesítése.
Kérdezi  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  van-e  valakinek  más  javaslata,  észrevétele  a
napirendi pont kiegészítésére?
Amennyiben nincs,  aki  elfogadja a meghívó szerinti  napirendi  pontot,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

78/2015. (IX.08.) HATÁROZATA

A 2015. szeptember 8-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2015.
szeptember  8-i  rendkívüli  ülés  napirendi  pontját  az  alábbiak  szerint
elfogadja:
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I. Ford Transit típusú gépjármű értékesítése
                           Előadó: Keszler Gyula, polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Ford Transit típusú gépjármű értékesítése
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

Keszler  Gyula,  polgármester:  A gépjármű  értékbecslését  a  veszprémi,  illetve  a  pápai
autószalon elvégzett.  A gépjármű értékesítése  időszerűvé vált.  A forgalmazó szerint  az  új
gépkocsik beérkezése gyorsabb ütemben zajlik. A tervezett időpont volt a gépkocsi cserére
kicsit felgyorsul. Az elképzeléseinkben az áll,  hogy a gépkocsit értékesítjük, - erről már a
képviselőtársakkal  beszéltek – ezt  a  szándékot  kell  kinyilvánítani,  illetve azt  a  szándékot,
hogy a gépkocsit milyen áron kívánják értékesíteni. Tájékoztatásul elmondja, hogy voltak már
ezzel  kapcsolatban  történések.  Volt  Önkormányzat,  aki  megkereste  a  települést,  hogy
megnéznék a  gépkocsit,  a  műszaki,  fizikai  állapotát  megfelelőnek találták.  Úgy gondolja,
ahhoz hogy komolyan tudjanak tárgyalni, és döntéseket tudjanak hozni,  nekik ezt a döntést
meg kell hozni. Kérdezi jegyző asszonyt, hogy ehhez kíván-e valamit hozzáfűzni?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem kíván.

Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzottakkal
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?

Németh László, alpolgármester: Javasolná, hogy az önkormányzatok közül kik azok akik
érdeklődtek,  kik  látták  az  autót,  tudják  azt  is,  hogy   az  értékbecslés,  ami  egy  olyan
értékbecslés, ami szorosan egybefügg az újonnan vásárolt autó áfa- értékével. Nyilván az autó
többet  ér.  De  tudják,  hogy  kényszerpályán  vannak  ezek  az  önkormányzatok,  tehát  azt
javasolja, hogy 3.200 millió forint vételárért az autót értékesítsék.

Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi kinek van még véleménye?

Szép László, képviselő: Egyetért az alpolgármester úr javaslatával.

Keszler Gyula, polgármester:  Kérdezi jegyző asszonyt, hogy két szavazást kell kérni?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Úgy gondolná, hogy egyben ezt meg tudják tenni.

Keszler Gyula, polgármester: Úgy gondolja, hogy mivel már ismert, és megbeszélték ezt a
dolgot ismerteti a határozati javaslatot.

Kérdezi,  hogy aki  az  ismertetett  határozati  javaslatot  el  tudja  fogadni,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Gépjármű értékesítéséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  azon  szándékát,
hogy a tulajdonát képező LGW-682 rendszámú Ford Transit típusú gépjárművet, tekintettel
arra, hogy annak cseréjére a 21/2015.(IV.17.) MvM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a
lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  2015-től  igénybe  vehető
támogatások jogcímen sikeresen pályázott, értékesíti.

A gépjármű vételárát 3.200.000 Ft-ban állapítja meg.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  értékesítési  szándékról  és  a  Képviselő-testület  által
meghatározott  vételárról  –  az  előzetes  érdeklődésére  tekintettel  -  Révfülöp  Nagyközség
Önkormányzatát értesítse.

Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: azonnal

Keszler  Gyula,  polgármester:  Kérdezi,  hogy a  rendkívüli  ülésen  kíván-e  valaki  valamit
felvetni?

Németh László, alpolgármester: Olvasta a szüreti felvonulás szponzorait, kérdezi, hogy a
két vendéglátó egység támogatja-e a rendezvényt?

Keszler Gyula, polgármester: Kézzelfoghatóan nem támogatják a rendezvényt.

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem volt, a rendkívüli testületi ülést 7:37 órakor bezárta.

kmft.

Keszler Gyula Dr. Szabó Tímea
polgármester jegyző
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