
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17-
én a Körjegyzőségi 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
                         Torma István képviselő               (6 fő képviselő-testületi tag)
                   

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt körjegyző
                         Dr. Torma Andrea aljegyző

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         

Szász János polgármester
7 óra 30 perckor megnyitom a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselőből 
mindenki jelen van, így a polgármesterrel jelen van 7 fő.  
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére    Homoki-Szabó József és Torma István   képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  
igen)  szavazattal elfogadja  a  2012.  december  17-i  testületi  ülés  
jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett  
javaslatot.



Szász János polgármester
A napirendet  szeretném kiegészíteni  egy egyéb  napirendi  ponttal,  ami  egy kérelem lenne 
pénzkeret  biztosítására  a  többcélú  kistérségi  társulás  tulajdonát  képező  számítógép 
megvásárlásához . Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítéssel együtt az alábbiak 
szerint:  
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.) Szóbeli előterjesztés a tanyafejlesztési pályázaton elnyert munkagépek előfinanszí-
            rozása tárgyában
            Előadó: Szász János polgármester

2.) E g y e b e k:
a.) Kérelem pénzkeret biztosítására számítógép vásárláshoz

            Előadó: Szász János polgármester
          

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú 
szavazattal (7 igen)  elfogadja a 2012. december 17-i  testületi ülés  
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Szóbeli előterjesztés a tanyafejlesztési pályázaton elnyert
munkagépek előfinanszírozása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A Nemzeti  Agrárszaktanácsadási,  Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez a Tanyafejlesztési 
Program keretében benyújtott pályázatunk formailag és tartalmilag is megfelelt. Megkaptuk a 
hozzájárulást,  melynek  alapján  7.758.880,-  Ft  támogatásban  részesülhetünk  a  földutak 
karbantartását  elősegítő  eszközök  beszerzésére.   A  hatósági  szerződéseket  a  támogatási 
döntésről szóló értesítés pályázó általi átvételét követő 30 napon belül meg kell kötni. 
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Megkezdtem a tárgyalásokat  a beszállítókkal.  Ahhoz hogy az árat  tartani  tudják ebben az 
évben  szerződést  kell  kötni.  A  megállapodásban  egyenként  rögzítünk  mindent.  A 
megállapodás tervezetet  kiküldtem a képviselő-testület  tagjainak. A Detk 115 típusú 5 m3 
szippantó  tartálykocsi  hegesztett  fenékkel,  belső  horganyozással,  kardántengellyel, 
vizsgáztatva és leszállítva összesen bruttó 2.921.000,- Ft, az 1,85 m Wirax típusú fűkasza 
kardántengellyel  és  leszállítva  bruttó  558.800,-  Ft,  a  Leták  típusú  2  m  szárzúzó 
kardántengellyel  és  leszállítva  bruttó  717.550,-  Ft,  a  Leták  típusú  2 m V tárcsa 560 mm 
átmérőjű levéllel leszállítva bruttó 508.000,- Ft, a Fissore LP.F220 hótoló leszállítva bruttó 
914.400,- Ft-ba kerülne. 

A felsorolt eszközök ára összesen bruttó 5.619.750,- Ft, ezt az összeget kellene a testületnek 
megelőlegezni, míg a pályázati pénz meg nem érkezik. 
Kérem a testület hozzájárulását. 

Toldi Zsolt körjegyző
A  vonatkozó  jogszabályban  és  a  pályázati  útmutatóban  az  szerepel,  hogy  az  értesítéstől 
számítva lehet kezdeni az eszközök beszerzését. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Van egy  eredményes pályázatunk, s fel kell használni a forrást. 
A kérdésem az, hogy van-e ennyi pénzkészletünk?

Szász János polgármester
Igen van ennyi szabad pénzkészletünk. 

Nagy János képviselő
Ha van ennyi szabad pénzünk javaslom, hogy  előfinanszírozzuk meg. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom  a megállapodás elfogadását. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

255/2012. (XII. 17.) ÖKT. határozat
Tanyafejlesztési pályázaton elnyert
mezőgazdasági gépek finanszírozása

H A T Á R O Z A T :
 

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a tanyafejlesztési pályázaton elnyert mezőgazdasági gépek 
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finanszírozásáról  szóló  –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  határozat 
mellékletét képező megállapodást elfogadja.

Felelős:    Szász János polgármester
                
Határidő: folyamatos

 
    

II. napirend

E g y e b e k:

a.) Kérelem pénzkeret biztosítására 

Szász János polgármester
A Kistérségi Társulás megszűnésével a társulás tulajdonát képező vagyontárgyakat meg lehet 
vásárolni,  s  ezekre  a  tulajdonos  önkormányzatok  elővásárlási  joggal  rendelkeznek. 
Számítógépet  szeretnénk  vásárolni  a  hivatalba.  Ehhez  kérnék  egy  50.000,-  Ft  összegű 
pénzkeretet a testülettől.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

256/2012. (XII. 17.) ÖKT. határozat
Számítógép vásárlásához pénzkeret
biztosítása

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – számítógép vásárlásához pénzkeret biztosításáról szóló – 
előterjesztését  és  úgy határoz,  hogy a Kiskunfélegyházi  Többcélú  Kistérségi 
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Társulástól vásárolt számítógép beszerzésére 50.000,- Ft összeget biztosít a saját 
költségvetése terhére.

A  képviselő-testület  kötelezi  a  körjegyzőt,  hogy  a  következő  rendelet-
módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző   
Határidő: azonnal

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a  testület 
nyílt ülését 7 óra 50 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                         körjegyző

Homoki-Szabó József                  Torma István

jegyzőkönyv-hitelesítők
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