
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 8-
án a a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott
üléséről.

Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

                         Szász János   polgármester

                         Czombos Ferenc alpolgármester     
                         Gyöngyösi Péter képviselő
                         Homoki-Szabó József képviselő                                                                                           
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi  képviselő
                         Sinkó József képviselő         (6 fő képviselő-testületi tag)

Tanácskozási joggal jelen van:
Toldi Zsolt jegyző

                         Dr.Torma Andrea aljegyző

Meghívottként jelen van: Torma István Pénzügyi bizottság tagja
                                           Kiss Katalin intézményvezető

Szász János polgármester
7 órakor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a  megválasztott  6 fő
képviselőből  jelen van 6 fő, a polgármesterrel jelen van 7 fő. A testületi ülés
jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv hitelesítésére
Nagy János  és Sinkó József képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal elfogadja a 2016. július 8-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének és
jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.
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Szász János polgármester
Az alábbi  napirendi pontokat javaslom:

A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.

1.) Előterjesztés személygépjármű vásárlása házi segítségnyújtási és egyéb
önkormányzati feladatok ellátására
Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság létrehozására, és működési
szabályzatuk elfogadására
Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal elfogadja a 2016. július 8-i  testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés személygépjármű vásárlása házi
segítségnyújtási és egyéb önkormányzati

feladatok ellátására

Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A házi segítségnyújtási feladatok ellátására szeretnék egy megfelelő gépjárművet
vásárolni. Kikértem Tóth Vince autószerelő mester véleményét arről a DAEWO
KORANDO típusú  gépjárműről, amit tőle szeretnék megvásárolni. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Megnéztem az autót, jó lehet a feladat ellátására, ha a szakember is ajánlja akkor meg
kell venni. 

Rádi Györgyi képviselő
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Amit az előterjesztésbe kaptunk gépkocsi árajánlatokat, mind 1 millió Ft felett van az
áruk.  Én láttam az autót, amit meg akarunk venni, nem tudom megítélni, első
ránézésre elég öregnek látszik. 

Szász János polgármester
Mindenestől 1 millió Ft az eladási ára, átírással és új gumikkal együtt. 

Rádi Györgyi képviselő
Az a lényeg, hogy bírja a terepet.

Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy Tóth Vince nem azért vette a gépkocsit,
hogy nekünk eladja, már előbb megvásárolta mint ahogyan ez a kérdés felmerült.

Gyöngyösi Péter képviselő
Megnéztem az autót, először tetszett, majd utánanéztem, 400.000,- Ft-ért is van
fiatalabb évjárat. Erős dízelmotor hajtja, összkerék meghajtású, elég problémás,
nehezen javítható. Pozitív dolog az benne, hogy át lehet alakítani. A megvásárlás
mellett érvelek, mivel itt van Vince érvelése, és remélem segít a javításban is.  A
motorral nem lesz probléma, a javítása igen kedvező. A vontatása jó, 2800 kg-os
utánfutót tud húzni. A másik probléma, hogy többen fogják hajtani, szakszerű
hozzáértést igényel. 

Szász János polgármester
Aki használja azé a felelősség.

Nagy János képviselő
A korához viszonyítva sokallom az árát, 100.000,- Ft-ot jó lenne lefaragni.

Homoki-Szabó József képviselő
Az árérték nem biztos, hogy megfelelő, 10 éves autót ennyiért adni. Nem tartom ennek
a célnak megfelelőnek, 2 ajtós, 17 éves autó magas az ára. Amennyiben az autót  a
szociális gondozó használja, úgy az az önkormányzati munkákba nem vonható be.

Szász János polgármester
Ha nem lennének rajta új gumik, új akkumulátor akkor magas, de így reálisnak tartom
az árát.

Gyöngyösi Péter képviselő
Ha az átírás is beletartozik az 1 millió Ft-ba, akkor nem sok ez az ár. Vince neve és
ajánlása valamilyen garanciát jelent. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a személygépjármű vásárlást a házi
segítségnyújtási és egyéb önkormányzati feladatok ellátására 1 millió Ft vételárét. 



4

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazati
aránnyal  a következő határozatot hozza:

147/2016. (VII. 8.) ÖKT. határozat
Személygépjármű vásárlása házi segítségnyújtási
és egyéb önkormányzati feladatok ellátására

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – személygépjármű vásárlása házi segítségnyújtási feladatok
ellátására tárgyú - előterjesztését és úgy határoz, hogy a házi segítségnyújtási
illetve - szükség szerint - egyéb önkormányzati feladatok ellátása céljából 1db
DAEWO KORANDO típusú (alvázszám: KPTL2B1DSXP065199), 1999-as
évjáratú, dízel üzemű személygépjárművet vásárol 1.000.000,- Ft vételárért Tóth
Vince 6113 Petőfiszállás, Tanya 111/A. szám alatti lakostól. A gépjármű a
Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ üzemeltetésébe
kerül.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gépjármű átírási
költségeire fedezetet biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a gépjármű okmányaival
kapcsolatos ügyintézésre.

Felelős: Szász János polgármester
Határidő:  azonnal

II. napirend

A Települési Értéktár Bizottság létrehozására, és
működési szabályzatuk elfogadása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 
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Szász János polgármester
A Képviselő-testület 373/2015. (XII.16.) ÖKT. határozatában úgy döntött, hogy
Települési Értéktár Bizottságot alakít.
A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó
gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás.
Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete
határozza meg. Az értéktár bizottság
a) legalább három tagból áll; 
b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos
módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával
foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket;
c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol
tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.
Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi,
tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat maga biztosítja.
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az érintettek beleegyeztek
megválasztásuk nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához. Az Értéktár Bizottság
tagjai: Rádi Györgyi Magdolna, Nagy Tímea és Nagy Péter. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd
megtárgyalás után elfogadni szíveskedjenek.

Rádi Györgyi képviselő
Érintett vagyok az ügyben, nem kívánok részt venni a szavazásban.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6  igen)
szavazattal (1 fő nem szavazott) a következő határozatot hozza:

148/2016. (VII.8.) ÖKT. határozat
A Települési Értéktár Bizottság létrehozására,
és működési szabályzatuk elfogadása tárgyában 

H A T Á R O Z A T

1.) Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról és működési
szabályzatuk elfogadásáról szóló – előterjesztését, és a Település Értéktár
Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
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a) Rádi Györgyi Magdolna   Petőfiszállás, Dózsa Gy. u. 12.

b) Nagy Tímea   lakóhely: 4225 Debrecen, Völgy u. 27., tart hely: Petőfiszállás,
Kossuth L. u. 97.

c) Nagy Péter   Petőfiszállás, Tanya 326.

2.) A Képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével
kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan a határozat mellékletét képező
működési szabályzatot elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét tájékoztassa.

Felelős: Szász János polgármester
Határidő: 2016. július 31.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a
testület nyílt ülését 7 óra 45 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János                                                            Toldi Zsolt 
polgármester jegyző

Nagy János                       Sinkó József
jegyzőkönyv-hitelesítők




