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(Jelenléti ív mellékelve)

Jeqvz k nvvvezet : Jurászík Erika eloadó
Kardos AttiIa polqármester: 11.00 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselo-testületi ülés határozatképes, mivel 7 fó képviselóbol7 fójelen van,

A ieqvz kcinvv hitelesítésérefelkérte: Mátyás Ferenc és

Vida Lászlóné képviseloket.

A Képviselo-testület

a

jegyzokonyv hitelesítok személyéretett javaslatot elfogadta.

kardos Attila - polqármester: ismertette a napirendi pontot,
ponttal egyetértettek, s az alábbi napirendi pontot fogadta el:

a képviselók a

napirendi

NAP|RENDl PONTOK:

1. SzociáIis

feladatot ellátó gépjárm vásár!ása
Elcíadó: Kardos Attila - polgármester

Napirendi pont tárqvalása:

1. Szociális feIadatot el!átó gépjármíi vásárlása
El adó: Kardos Attila - polgármester
Kardos Attila - polqármester: ismertette az eloterjesztést, s kérte a képviselok véleményét,

- képvisel : elmondta, hogy a munkahelyén Dacia Duster gépjármrívek
vannak, melyeket flottában hoztak el. Csak pozitív tapasztalatokat említett a gépjármtjvel
kapcsolatban. lsmeri a Lada Nivát is, azonban nagyon magas a fenntartási koltsége, hamar
javításra szorul. Részletesen ismerlette a Skoda tulajdonságait. Véleményébenkifejtette,
hogy a meglévo Lada Nivát nem szabad eladni, le kell vizsgáztatni, melyet majd célszert-í
lenne a mezóór használatába adni. Úgy tudja, hogy a falu nagyon meg van elégedve az uj
mezóórrel, s egy gépjármuvel hatékonyabban tudja ellátni feladatát. Felajánlotta segítségéta
jelenlegi Niva mtjszaki vtzsgáztatásánál,
Tóth Árpád

Simkóné Járlrbor Marianna - képvise! : hozzáérto emberektól megkérd ezte, hogy melyik
géPjármrjvet javasolják megvásárolni, s mindenki a Nivát javasolta. veteménye izerint a
Niva hosszutávon jó megoldás, motorilag jó, s külterületen jól használható.

dr. .Rácz lmre Gábor

-

képvisel : ha a Niva le lesz vizsgáztatva, nem kell sietni

vásárlással, két évet nyerünk.

a

kardo,s Attila - polgármester: el kell dontenunk, hogy akarunk-e uj autót vásárolni vagy
Sem. O mindenképp javasolja az uj autó vásárlását, Az kell eldonteni, hogy melyiket Méó
kell nézni, hogY milYen célra vásároljuk, érdemes-e szép, s drága autót venni, va-gy sem. A
vonóhorog mindenképp szükséges. Kérdésmelyik a kevésbészerviz igényes.
TÓth ÁrPád - kéPvisel :elmondta, hogy neki mind a két autóról van tapasztalata, a Niva a
futózást nem bírja. Véleményébenismételten a Duster1 támogatta.

-

kardos Attila

polgármester: hitelt nem szabad az onkormányzatnak felvenni, saját
forrásból megoldható, illetve a szociális normatíva igénybevételével.

Visontav lstván - képvisel : nem tudja eldonteni, nem ismeri a gépjármrívek
tulajdonságait, Tapasztalata * Nivával kapcsolatban van, hiszen az onkormányzatnak mindig
is az volt. A gépjármrÍállapota mindig attól függ, hogy kt a gazdája, Véleménye szerint autót
venni kell, azonban nem támogatja, hogy az onkormányzatnak három autója legyen.
Mátvás Ferenc - képvise! : nincs tapasztalata a gépjármrjvekkel kapcsolatban, kérdésaz,
hogy mennyi pénzt kell, lehet rááldozni.

Kardos Attila

-

polqármester: hangsulyozta, hogy állami támogatás igénybevételétnem

szabad figyelmen kívül hagyni,

Visontav lstván

- képvise! : orül,

ki kell fejtenie a véleményét,

TÓth Árpád

- képvisel : nem

hogy e témáról beszél a képviselo-testulet, mindenkinek

gyozkodni akar, hanem tapasztalatból beszél.

kardos Atti!a - polqármester: osszegezte az elhangzottakat.
A képviselo-testület a gépjármrívásárlás tárgyában dontést nem hozott,

visontav |stván - képvise| : elmondta, hogy a Rákóczi utcai csatornát ki kellene takarítani,
valamint elmondta, hogy néhány KRESZ tábla rossz állapotu, cserélni kellene.

Tqékoztatta a képviseloket arról, hogy a piacon áldatlan állapotok vannak, a helypénzt más
elosztás alapján kellene beszedni.

A

képviselo-testület ulésénegyéb nem hangzott el, ezért Kardos
ülést 12.30 órakor bezárta.
Kmf.
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