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            Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár 

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 06-án 07:30 órakor tartott 

rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen voltak:  Gémes László polgármester,                         

                      Határné Bottyán Erika képviselő, 

                     Lukács Istvánné képviselő,    

           Puskásné Halál Ágnes képviselő,                        

                   Dr. Vigh-Molnár Henriett. 

                        

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül: 

 

                      Dr. Szecskó Tamás jegyző,  

Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető, 

Márton Rozália gazdálkodási oszt.vez., 

Lukácsné Csurgó Csilla gazdálkodási oszt.vez.h. 

 

Gémes László polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-

testület határozatképes. Döbrőssyné dr. Seres Ilona és Tóth Péter képviselők jelezték 

távolmaradásukat. Jegyzőkönyv vezetésre felkérte Szarka Ferencnét. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére Lukács Istvánné és dr. Vigh-Molnár Henriett képviselőket javasolta. Kérte, hogy 

aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt.  

 

78/2018. (VI.06.) KT. 
 

Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése  

 

Határozat  

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 

jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és dr. Vigh-Molnár 

Henriett képviselőket bízta meg.  

 

 

Gémes László polgármester ismertette a meghívó szerinti napirendi pontot (1. sz. melléklet). 

Kérte, aki egyet ért a napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt.  
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79/2018. (VI.06.) KT. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 

napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el:                           

       

NAPIRENDI PONT: 

 

1./ Személygépkocsi vásárlás 

 

2./Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő   

szemléletformálás KEHOP-1.2.1-18 pályázat benyújtása 

 

1. NAPIRENDI PONT 

 

SZEMÉLYGÉPKOCSI VÁSÁRLÁS 

 

Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontot, melyhez a képviselők egy 

árajánlatot kaptak emailben. (2. sz. melléklet). Az autóvásárlás azért szükséges, mert a hivatal 

dolgozói sokszor mennek továbbképzésre, illetve Derekegyházára is rendszeresen járnak.  

Ezekre az utakra a kisbuszt veszik igénybe, sofőrrel együtt. A Fordnál van egy 

készletkisöprési akció, melynek keretében egy vegyes használatú autót tudnának vásárolni. 

Ezt az autót, csak a hivatal és az önkormányzat dolgozói használnák. A vételár 20 %-át 

kellene az idei évben befizetni, a további négy évben szintén 20-20 %-ot kellene fizetni. 

Megkérdezte, hogy kérdése véleménye van-e valakinek a személygépkocsi vásárlással 

kapcsolatban? Mivel nem volt megkérte a képviselőket, ha egyet értenek azzal, hogy az 

önkormányzat vásároljon, egy személygépkocsit, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt.  

 

80/2018. (VI.06.) KT. 

 

Tárgy: Ford Custom M1 Bus M1 Titanium LWB 310, 2,00 L TDCi (170 Le) A6 típusú  

             gépkocsi megvásárlása 

 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Ford 

Custom M1 Bus M1 Titanium LWB 310, 2,00 L TDCi (170 Le) A6 típusú 

gépjárművásárlásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat döntött 1 db. Ford Custom M1 Bus M1 

Titanium LWB 310, 2,00 L TDCi (170 Le) A6 típusú  gépkocsi megvásárlásáról, 

melynek vételára: 10.699.000 Ft. 
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2./ A képviselő-testület a gépjármű megvásárlásához, Merkantil Banktól a Ford 

Hoványon keresztül 8.500.000,- Ft fix kamatozású zárt végű pénzügyi lizinget 

vesz igénybe 48 hónap időtartamra havi 197.680 Ft törlesztő részlettel. Az ügyleti 

kamat évi: 5,50 %, THM : 5,69 %.  

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 

 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvétel 

lebonyolítására.  

 

5./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gépjármű 

megvásárlásához szükséges önerőt 2.199.000 Ft-ot valamint a forgalomba 

helyezés, az illetékek és a hitel költségét a 2018. évi céltartalék terhére biztosítja.  

 

Felelős: Gémes László Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália gazdálkodási 

osztályvezető, Merkantil Bank Szegedi Kirendeltsége, Ford Hovány Szeged,  

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

 

„KEHOP 1.2.1- HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A 

KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁS” CÍMŰ PÁLYÁZAT 

BEADÁSA 

 

Gémes László polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen határozat született a 

pályázat beadására. A pályázatírók jelezték, hogy a pályázat összege változott. A 

támogatottságban nincs változás, a műszaki tartalom viszont bővült.  A pályázat összege 

19.505.498,- forint. Kérte, aki támogatja a módosított határozati javaslatot, kézfeltartással 

jelezze.   

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt.  

 

81/2018. (VI.06.) KT. 

 

Tárgy: KEHOP 1.2.1 – Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 

erősítő szemléletformálás” című pályázat beadása 

 

                                                           Határozat 

Szegvár Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő testülete a „KEHOP 1.2.1 

– Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás” című pályázat beadása mellett dönt. 

 

- A projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok megvalósítása 

Szegváron 
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- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 6635 Szegvár, 

Szabadság tér 2. 

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: hrsz. 331 

- A felhívás száma: KEHOP 1.2.1 

- A projekt összes költsége: 19.505.498 Ft 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 

19.505.498 Ft  

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő és forrásai: 

saját forrás 0  Ft 

- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 

19.505.498 Ft  

Határidő: azonnal 

Felelős: Gémes László Polgármester 

 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás 

jegyző,  Huszka Anita polgármesteri kabinet munkatárs, Márton Rozália 

gazdasági osztályvezető 

 

 

Gémes László polgármester megköszönte a képviselők részvételét és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

         Gémes László        Dr. Szecskó Tamás 

          polgármester                 jegyző  

 

 

 

                         Lukács Istvánné                       Dr. Vigh-Molnár Henriett  

képviselő, jkv. hitelesítő 


