
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március
30-án a Petőfiszállási Községi Önkormányzat Közösségi Szolgáltató Házában
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

Szász János polgármester
13 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
Gyöngyösi Péter  és Sinkó József képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal elfogadja a 2016. március 30-i testületi ülés jegyzőkönyv-
vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.

Szász János polgármester



A napirendi pontokat javaslom kiegészíteni az alábbiakkal:
Egyebek:
d.) Előterjesztés a Petőfiszállási Római Katolikus Plébánia által VP-6-7.4.1.1-16 -
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című pályázat tárgyában
e.) Petőfiszállás Községi Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának
felülvizsgálata

A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.

1.) Előterjesztés az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

2.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

3.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

4.) Előterjesztés az Emergency Service Kft. által működtetett központi orvosi
ügyelet 2015. évi munkájáról szóló beszámolója tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

5.) Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó
közbeszerzési terve tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

6.) Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötendő kommunikációs
együttműködési megállapodás aláírása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester 

7.) Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat által nyújtható – vissza nem
térítendő – pénzbeli támogatásokról szóló szabályzat elfogadása tárgyában
Előadó: Dr.Torma Andrea aljegyző

8.) Előterjesztés a Gazda-Tej Szövetkezet által tervezett beruházást érintő kérelme
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

9.) Előterjesztés a sportpálya üzemeltetéséhez szükséges felszerelések beszerzése
tárgyában 
Előadó: Szász János polgármester



10.) Előterjesztés a Csicsergő Óvoda továbbképzési és beiskolázási terve tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

11.) Előterjesztés a Csicsergő Óvoda beiratkozásának megszervezése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

12.) Előterjesztés a „Startmunka mintaprogrammal” kapcsolatos eszközbeszerzés
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

13.) Előterjesztés Fábián István  és Kurucz Erika telekvásárlási kérelme
        tárgyában

Előadó: Szász János polgármester

14.) Előterjesztés Szabó András telekvásárlási kérelme tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

15.) Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola kérelme tárgyában
lőadó: Szász János polgármester

16.) E g y e b e k:
Előadó: Szász János polgármester
a.)Tájékoztatás az önkormányzati tulajdonban lévő földterület haszonbérbe adása
tárgyában (szóbeli)
b.)Előterjesztés a Petőfiszállási Gyermekjóléti Szolgáltató Központ részére új
számítógép beszerzése tárgyában (szóbeli)(
c.)Tájékoztatás lomtalanítás tárgyában (szóbeli)
d.)Előterjesztés a Petőfiszállási Római Katolikus Plébánia által a „VP-6-7.4.1.1-
16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése energetikai korszerűsítés” című pályázat
benyújtása tárgyában
e.)Petőfiszállás Községi Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának
felülvizsgálata

Zárt ülés:

1.) Előterjesztés személyt érintő kérdésben
Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal elfogadja a 2016. március 30-i  testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.



I. napirend

Előterjesztés az étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt jegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Toldi Zsolt jegyző
Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(IV.11.) önkormányzati
rendeletét 2013. április 10-én alkotta meg a Képviselő-testület. E rendelet tartalmazza
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a saját fenntartású intézményben, a nem
saját fenntartású intézményben, valamint a gyermekétkeztetésnek nem minősülő
étkeztetés intézményi térítési díjait.  A fenti időpont óta az intézményi térítési díjakat
érintően változás nem volt, így indokolttá vált a rendelet felülvizsgálata.
A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a jelenleg érvényben lévő
nyersanyagnorma alapján a felhasználható éves nyersanyagérték 12.829.971,- Ft, a
ténylegesen felhasznált nyersanyagérték összege 12.803.737,- Ft. Ezen adatok alapján
nem indokolt a nyersanyagnorma emelése.
A konyha éves rezsi kiadása – a 2015. évi beszámoló alapján – 14.597.346,- Ft, a
norma alapján felhasználható nyersanyag értéke 12.829.971,- Ft. Egy egységre jutó
előállítási /rezsi/ költség aránya: 14.597.346,- Ft-ot osszuk 12.829.971,- Ft-al, ami
113,77 %. Ez azt jelenti, hogy a nyersanyagérték 113,77 %-a a rezsi. A rezsinövekedés
miatt változnak egyes térítési díjak, azok ahol a térítési díj a nyersanyagnorma rezsivel
növelt összege.
A jelenlegi hatályos, az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(IV.11.)
önkormányzati rendelet tartalmazza, hogy az önkormányzati konyhán dolgozó,
valamint a tanyagondnok munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaknak az
engedéllyel étkezők részére megállapított térítési díj 50 %-át kell megfizetniük az
ellátás igénybevétele esetén. E szabályozást javasoljuk a továbbiakban is ezen érintett
körre alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a tanyagondnokoknak alkalmazása 2016.
január 1-től átkerült a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központhoz, ezáltal a kedvezmény elszámolási módja is más. A teljes térítési díj
megfizetése után kerül visszafizetésre az 50 %. A rendelet megalkotásához minősített
többségű döntés szükséges.

Nagy János képviselő (Ügyrendi bizottság elnöke)
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal
elfogadásra javasolja.



Rádi Györgyi képviselő (Pénzügyi bizottság elnöke)
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület tagjainak szavazásra bocsátom a
rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét az  Étkezési
térítési díjak megállapításáról. 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2016.(III.31.)
önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak megállapításáról

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

II. napirend

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati

rendelet megalkotása tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt jegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi. 

Toldi Zsolt jegyző
A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati
rendeletét 2008. évben alkotta meg a testület, amely azóta számos alkalommal került



módosításra. Az önkormányzati rendelet jelen felülvizsgálata több ok miatt is
szükségessé vált. Egyrészt  2016. január 1-től az önkormányzattól a Petőfiszállási
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központhoz (továbbiakban: Intézmény)
kerültek át a tanyagondnoki szolgálat és étkeztetés személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapszolgáltatások, másrészt felülvizsgálatra került az önkormányzat étkezési
térítési díjakról szóló rendelete is, amelyben a felnőtt étkeztetés intézményi térítési
díjának emelése történt meg, ez pedig kihatással van a szociális étkeztetés
vonatkozásában alkalmazandó intézményi térítési díjra is.  
A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szoc tv.) 115. §-ában foglaltak szerint:

„Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az
intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi
térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.”

A 2015. január 1. óta hatályos szabályozás szerint az intézményi térítési díj
meghatározásakor a szolgáltatás önköltség az intézményi térítési díj felső határa.
A szolgáltatási önköltséget az előző évi tényleges adatok alapján, a tárgyév április 1-ig
kell megállapítani.
Szolgáltatási önköltségként a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (nyersanyag
+ rezsi) l szolgáltatási egységre (ételadagra) számított értéke került meghatározásra,
amelynek összege 539 Ft, (ÁFÁ-val : 685 Ft.).
A Magyar Köztársaság 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvényben a szociális étkeztetésre biztosított normatív állami hozzájárulás 55.360
Ft/fő/év, mely támogatást 2016.évben 252-el kell elosztani az 1 ellátási napra
biztosított normatíva megállapításához, melynek összege így 220 Ft/fő/nap.

Mivel a szolgáltatási önköltség meglehetősen magas ezért továbbra is javasoljuk, hogy
az intézményi térítési díj az alábbiak szerint kerüljön megállapításra:
Szolgáltatási önköltség – állami normatíva

A fentiek alapján az intézményi térítési díj 539 Ft-220 Ft = 319 Ft (nettó összeg). Az
intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék
bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló törvényben
foglaltaknak megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.
Ennek megfelelően az intézményi térítési díj összege: 320 Ft/fő/nap, ÁFÁ-val növelten
405 Ft/fő/nap.

A Szoc. tv.-ben foglaltak szerint a Képviselő-testület az intézményi térítési díjat a
szolgáltatási önköltség összegénél alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A
Képviselő-testület korábban élt is e lehetőséggel és a szociális étkezőket jövedelmük
alapján három kategóriába sorolva különböző mértékben támogatta. E támogatás 2015.
évben 3.649.947 Ft volt.   
Az intézményi térítési díj a jelenlegi hatályos szabályozás szerint:
A jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg - 120Ft .



A jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-300 %-a között van- 170 Ft.
A jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja- 270 Ft.
Ezen összegek nettó összegek.

Tekintettel arra, hogy az állami normatíva azonos összeget tartalmaz minden étkező
vonatkozásában, javasoljuk a kategorizálást megszüntetni.
Az étkeztetést biztosító Intézmény a tanyagondnoki szolgáltatás keretein belül szinte
minden étkezőnek házhoz szállítja díjmentesen az ételt, amely igen nagy költséget
jelent az Intézménynek, azon keresztül pedig az önkormányzatnak.  Az ebédkihordás
miatt naponta együttesen kb. 90 km tesznek meg a tanyagondnoki gépjárművek,
amelynek éves költsége kb. 483 000 Ft. Megfontolásra javasoljuk a testületnek, hogy
ezen felül az Önkormányzat biztosítson-e hozzájárulást a szociális étkezőknek.

A személyi térítési díj megállapításánál fontos szabály, hogy a Szoc tv. szerint a
személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy
rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.
Az előterjesztésben az alábbi két változat került kidolgozásra az intézményi térítési díj
tekintetében:

1./ Változat: az intézményi térítési díj összege egységesen 320 Ft/fő/nap. (ÁFÁ-val
növelten 405 Ft)
Amennyiben ez az összeg meghaladja az ellátott napi jövedelmének 30 %-át, akkor a
fizetendő  személyi térítési díj a  napi jövedelem  30 %-a. Ez esetben nincs
önkormányzati támogatás.

2./ Változat: az intézményi térítési díj összege egységesen 275 Ft/fő/nap (ÁFÁ-val
növelten 350 Ft ).
Amennyiben ez az összeg meghaladja az ellátott napi jövedelmének 30%-át, akkor a
fizetendő személyi térítési díj a napi jövedelem 30 %-a.  Ez esetben az önkormányzati
támogatás 45 Ft/fő/nap (ÁFÁ-val növelten 55 Ft).

A második változat elfogadása 85 fő átlag étkezői létszámot figyelembe véve 252
élelmezési nappal számolva a Szociális Intézménynek 1.178.100 Ft bevétel kiesést
jelent.

Kérem a  testület tagjait az előterjesztés megvitatására.

Nagy János képviselő (Ügyrendi bizottság elnöke)
Az Ügyrendi bizottság nem tudja elfogadni az előterjesztésben szereplő fizetési
kategóriákat , amik el vannak tolva. Az öregségi nyugdíj 200 %-át próbálták
irányadónak tekinteni és ez alatt a kisebb összeget, az e feletti jövedelemnél pedig a
magasabb összeget lehetne meghatározni intézményi térítési díjként.

Rádi Györgyi képviselő (Pénzügyi bizottság elnöke)
A Pénzügyi bizottság álláspontja sem volt egységes ennél a napirendi pontnál. Az
Ügyrendi bizottság által javasolt 200 %-os jövedelemhatárt 3 fő támogatta, 1 fő nem.



Szász János polgármester
A testület döntéséről szóló tájékoztatást írásban megkapja minden étkezésben
részesülő. Javaslom, hogy az intézményi térítési díjnál az öregségi nyugdíjminimum
150 %-át emeljük 200 %-ra és ott legyen a határ a két intézményi térítési díj
tekintetében.

Homoki-Szabó József képviselő
A Pénzügyi bizottság ülésén érintették az Áfa kérdését. A nyersanyag beszerzéshez
továbbá a rezsihez kapcsolódó Áfa és a beszedett térítési díjak Áfa-ja kompenzálja
egymást, sőt az önkormányzat visszaigényel Áfa-t. Az ebéd nettó térítési díja, plussz
még 350,- Ft. Az államtól 220,- Ft állami támogatást kapunk étkezőként. Kérdésem,
hogy az Áfa bevétel és kiadás hogyan alakul a konyhánál? Ha valóban kompenzálja a
bevételi Áfa a kiadási Áfa-t, akkor még sem indokolt az ilyen mértékű emelés. 

Szász János polgármester
Mindenféleképp az Áfa-val együtt kell számolni a térítési díjat, az nem kezelhető
külön. 

Homoki-Szabó József képviselő
A Pénzügyi bizottsági ülésen pedig így hangzott el.

Toldi Zsolt jegyző
Az étkeztetési térítési díjban beszedett Áfa-ból le lehet vonni az étel előállításával
kapcsolatban felmerült kiadások Áfa-ját és a kettő különbözetét kell befizetni. 

Szász János polgármester
Az állami támogatást nettó összegként kell kezelni.

Czombos Ferenc alpolgármester
Logikailag negatív egyenlegként tudom elképzelni. A nettó összegből van levonva a
220,- Ft támogatás. Így kisebb nettó összegre tevődik rá a 27 % Áfa. Ez az
önkormányzat szempontjából csak mínuszos egyenleg lehet. Aki a 30 %-os
kategóriába esik bele, az a kevesebb nettó összeg után kevesebb ÁFA-t fizet. Az
önkormányzat nem Áfa visszaigénylő. 

Toldi Zsolt jegyző
Az önkormányzat az étkeztetés vonatkozásában ÁFA visszaigénylő. A beszedett
térítési díj Áfa-ját és a beszerzéseket terhelő Áfa-t összeveti és ha a kiadási Áfa
nagyobb akkor visszaigényelhet, ha kisebb, akkor befizet.  

Czombos Ferenc alpolgármester
Kisebb nettó összegre kisebb Áfa megy rá.

Toldi Zsolt jegyző



A nettó összegből vontuk le az állami támogatást, és arra tettük rá az Áfa-t. Az Áfa-t
miden étkezőnek meg kell fizetnie, ami nem önkormányzati bevétel.

Szász János polgármester
Megpróbálom Kovácsné Margitkát felhívni telefonon, hogy az Áfa visszaigényléssel
kapcsolatosan legyen a segítségünkre.

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Az étkezési térítési díjat amit beszedünk annak az áfáját be kell fizetni, az
étkeztetéshez kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások áfáját  vissza lehet  igényelni.

Szász János polgármester
A mostani emelést befolyásolja-e az Áfa visszaigénylés? Mi történik ha a
visszaigénylés több lenne.

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Az Áfa visszaigénylés az emelést nem befolyásolja. Az emelés a rezsikiadások
növekedése miatt van, és az nem tartalmaz Áfa-t.

Szász János polgármester
Az önkormányzat befizető pozícióban van az étkeztetés tekintetében az Áfa-val. 

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Az önkormányzat Áfa szempontjából mindig befizető pozícióban van.

Czombos Ferenc alpolgármester
AZ engedéllyel étkezők esetében ez hogy jön ki?

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Az engedéllyel étkezők fizetik a 685,- Ft térítési díjat Áfa-val növelten. A
visszaigénylést ki kellene számolni 1 adag tekintetében. Nem úgy számolunk, hogy
befolyik egy összeg, és annak befizetjük az áfáját. 

Toldi Zsolt jegyző
Az esetleges Áfa visszaigénylés befolyásolhatná a térítési díj összegét?

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Nem is lehet összeboronálni a két tételt. Az intézményi térítési díj nettó összegben van
megállapítva, nem tartalmaz áfát.

Homoki-Szabó József képviselő
A befizetett összeg magasabb mint a nettó térítési díj, az áfa visszakerül az
önkormányzathoz. Amit beszednek a lakosoktól, az nem szabadna, hogy 539,- Ft-nál
több legyen, mert az Áfa visszaigénylésével visszajön. 

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs



Ilyen számításokat még nem végeztünk. Az önkormányzat intézményeit összevetve
befizetési pozícióban van. Ahhoz, hogy a kiadást terhelő Áfa-t visszaigényeljük, a
bevétel Áfa-ját be kell fizetnünk. Az 539,-Ft az nettó összeg, ezt még 27 %-os áfa
terheli. Az intézményi térítési díj megállapítása a nyersanyagértékből indul ki. Az Áfa
nem befolyásolhatja az intézményi térítési díjat. Az intézményi térítési díj két részből
áll: nyersanyagértékből és rezsiből. Az igénybevevő az intézményi térítési díj Áfa-val
növelt összegét köteles megfizetni, mert az áfa törvény szerint az étkeztetés 27 %-os
kulccsal adóköteles.

Homoki-Szabó József képviselő
Az önkormányzat kimutatott veszteségét mennyire befolyásolja az Áfa összege?

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Nem befolyásolja az önkormányzat veszteségét. A 3.649.947,- Ft összeg azt jelenti,
hogy ennyivel járult hozzá az önkormányzat az idősek étkeztetéséhez, ez nem a
konyha vesztesége. Ez egy támogatás, nincs Áfa tartalma.
Homoki-Szabó József képviselő
A mostani díjakkal kalkuláltatok, hogy ezzel mekkora vesztesége lesz az
önkormányzatnak?

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Az előterjesztésben két összeg van meghatározva, a 405,- Ft-nál nincs önkormányzati
támogatás. A 2.) változatnál éves szinten 1.178.100,- Ft az önkormányzati támogatás,
ez nem a konyha vesztesége.

Homoki-Szabó József képviselő
Arra gondoltam, hogy kiegyenlíti az önkormányzat veszteségét?

Nagy János képviselő
Az lenne a cél, hogy minél kevésbé próbáljuk a lakosságot terhelni.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha minden a régiben maradna 160,- Ft-os kiegészítés kellene.

Szász János polgármester
A jövedelemtől is függeni fog a térítés díj összege és azt mindenki esetében felül kell
vizsgálni.

Homoki-Szabó József képviselő
A tanyagondnoki szolgálat működése előtt is volt két autója az önkormányzatnak,
akkor is ki kellett szállítani az ebédet, most meg az öregségi nyugdíjminimum 200
%-át emlegetitek jövedelemhatárként a két térítési díj tekintetében. Akik eddig a
legmagasabb térítési díjat fizették, azoknál még elfogadható lenne a br. 405 Ft-ra
történő emelés de a többieknél ez órási mértékű emelés, amelyet én nem tudok
elfogadni.



Szász János polgármester
Az hogy melyik kategóriába tartozna, függ attól, hogy milyen jövedelemigazolást hoz
az ellátott.

Toldi Zsolt jegyző
A testület részéről elhangzottak alapján, akinek a rendszeres jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, azok bruttó 350,- Ft-ot fizetnének
naponta, az e feletti jövedelemmel rendelkezők pedig br. 405,- Ft-ot.

Czombos Ferenc alpolgármester
Lesz olyan jelenleg napi 180,- Ft-os térítési díjat fizető, aki 350,- Ft-os térítési díjat
fizető lesz.

Gyöngyösi Péter képviselő
Nem lenne technikailag kivitelezhető, hogy több sávot határozzunk meg, ne kelljen
némelyik embernek a dupláját fizetni? Ez a 100 %-os térítési díj emelés kiszoríthat
embereket az étkezésből. 

Nagy János képviselő
Óvatosan nyúljunk hozzá a térítési díj emeléshez, nem az a cél, hogy esetleg 30 ember
visszamondja az étkeztetést. A kocsinak ugyanúgy végig kell menni az adott
útvonalon. Az a cél, hogy ugyanaz az ellátotti kör megmaradjon.

Sinkó József képviselő
Három éve nem emelt a képviselő-testület térítési díjat.

Szász János polgármester
Addig míg kedvezményes áron vittük az ebédet az senkinek sem tűnt fel, most, hogy
megemeljük rögtön az lesz a visszajelzés, hogy duplájára emeltük. 

Homoki-Szabó József képviselő
Akik járadékot kapnak három éve, azok sem kaptak emelést.

Szász János polgármester
Az étkezőket ki kell értesíteni a térítési díj változásról. Több hozzászólás nem lévén, a
képviselő-testület tagjainak szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet akként, hogy az
étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 275,-Ft/fő/nap + Áfa legyen azoknál,
akinek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum 200
%-át. Akik ebbe a kategóriába nem tartoznak bele azoknál 320,- Ft/fő/nap + Áfa.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 nem szavazati
aránnyal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét a személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról. 



PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2016.(III.31.)
önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

III. napirend

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt jegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi. 

Toldi  Zsolt jegyző
Petőfiszállás Községi Önkormányzatának jelenleg hatályos rendeletét 2003-ban alkotta
meg a Képviselő-testület, amelynek módosítására három alkalommal került sor. Bár a
jelenleg hatályos önkormányzati rendelet de minimis támogatásnak minősülő
adómentességet, kedvezményt nem tartalmaz és annak beépítését a képviselő-testület
nem kérte, a jogalkotással összefüggő jogszabályok változása szükségessé tette a
rendelet felülvizsgálatát. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékét
naptári naponként 5.000,- Ft-ra javaslom emelni. Megkérdezem, hogy az őstermelői
kategóriába tartozók hogyan fizettek iparűzési adót. Nekem eddig az 5 millió Ft-os
mentesség volt az emlékezetembe az őstermelői kategóriába tartozók esetében. Jegyző
Úrral való beszélgetés után kiderült, hogy ennek az összegnek a módosítása akkor jött
be, amikor az autópálya építése elkezdődött, ekkor szűnt meg a mentesség. Az



őstermelőknek 600.000,- Ft-ig nem kell adóbevallást adni, ez a 600.000,- Ft-os
kategória nem nagy összeg, amelyet az anyagköltséggel csökkenteni lehet. Az
önkormányzat valamilyen módon tudja-e ellenőrizni ezeknek az őstermelőknek a
számát. Konkrétan mi a célja az önkormányzatoknak az őstermelőkkel?

Toldi Zsolt jegyző
Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenységnél ha növelni akarja a képviselő-testület
az adómértéket, megteheti, ezek a változások a 30-ik nap után léphetnek hatályba.  Mi
behoztuk tájékoztatásul az iparűzési adóról szóló  20/2003.(XII.18.)  számú
önkormányzati rendeletet, aminek  3. §-ában szerepel, hogy az 1 millió Ft-os
adómentesség 2004. december 31-ig szól. Lehetősége van a képviselő-testületnek 2,5
Ft-ig adómentességet adni, de ez a mentesség valamennyi vállalkozót – így nem csak
őstermelőket - kell hogy érintsen és nem lehet azok között differenciálni. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A világban a mezőgazdaság soha nem fog támogatás nélkül megélni. Szükségesnek
tartanám némi kedvezményt beépíteni a rendeletbe. A szándék legyen meg, hogy a
saját embereinket támogatjuk. Maximum 2,5 millió Ft-ig el lehetne menni.

Toldi Zsolt jegyző
Az adómentességnek valamennyi érintett vállalkozó számára biztosítottnak kell lennie.

Rádi Györgyi képviselő
Én 1,5 millió Ft adómentességet javaslok beletenni a rendeletbe.

Dr.Torma Andrea aljegyző
Akinek az őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben nem haladja meg
a 600.000,- Ft-ot az nem vállalkozó a vonatkozó szabályozás szerint.

Czombos Ferenc alpolgármester
A mentesség adásával nem az volt a célom, hogy a nagyobb vállalkozókat mentesítsem
az iparűzési adó fizetése alól.

Toldi Zsolt jegyző
Ha a testület úgy dönt, hogy mentességet, kedvezményt tartalmazó adórendeletet
kívánnak hatályba léptetni, a  rendelet-módosítás tervezetét – annak elfogadás előtt –
meg kell küldeniük a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére.
Valamennyi vállalkozót egységesen kell kezelni. Azt, hogy ez milyen kiesést
eredményez, ezt nem néztem meg. Újra elkészítjük majd a rendelet-tervezetet a
különböző mentességekkel, és a testület elé hozzuk.  

Czombos Ferenc alpolgármester
Arra voltam kíváncsi, hogy mi a vezetés elképzelése az őstermelőkkel. Úgy látom,
hogy a vezetés az őstermelők mögött áll, próbál kellő körültekintetéssel lenni.



Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom, hogy aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület az önkormányzati rendeletbe be kíván építeni adó mentességet
és kéri a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést a következő testületi
ülésre készítse el.

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

53/2016. (III. 30.) ÖKT. határozat
A helyi  iparűzési adóról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi
Zsolt jegyző - a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása tárgyú – előterjesztését és úgy határoz, hogy az önkormányzati
rendeletbe be kíván építeni adó mentességet és kéri a jegyzőt, hogy az ezzel
kapcsolatos előterjesztést a következő testületi ülésre készítse el.

Határidő: azonnal
Felelős:    képviselő-testület

IV. napirend

Előterjesztés az Emergency Service Kft. által működtetett 
központi orvosi ügyelet 2015. évi munkájáról szóló

 beszámoló

Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester



Az Emergency Service Kft. 2016. március 22-én megküldte a központi orvosi ügyelet
2015. évi munkájáról szóló beszámolóját, ami a képviselő-testületnek kiküldésre
került. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a beszámolót.

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

54/2016. (III. 30.) ÖKT. határozat
Emergency Service Kft.beszámolója
a központi orvosi ügyelet 2015. évi
munkájáról

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését  az Emergency Service Egészségügyi
Szolgáltató Kft-nek, a központi orvosi ügyelet 2015. évi munkájáról és azt
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester

V. napirend

A Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó
közbeszerzési terve tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján az
ajánlatkérőknek - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején,
legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük az
adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább
öt évig köteles megőrizni. A közbeszerzési terv nyilvános. 
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési
tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a



közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a közbeszerzési tervet.

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

55/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás Községi Önkormányzat
2016. évi közbeszerzési terve

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését és a Községi Önkormányzat 2016. évi
Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester

VI. napirend

Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötendő
kommunikációs együttműködési megállapodás

aláírása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megküldte a kommunikációs együttműködési
megállapodás tervezetét. A Megyei Önkormányzat feladatai ellátása során széleskörű
és hatékony együttműködésre törekszik a megyei települések önkormányzataival.
Ennek érdekében a jövőben egy kölcsönös és eredményes kommunikációs
együttműködést kívánnak a településekkel kialakítani. Az együttműködés célja a
közérdekű lakosságot érintő információkat minél több felületen és platformon
eljuttatni az érintettekhez, és a megyében élők összetartozásának és együtt



gondolkodásának, azaz a megyei identitásérzésnek és térségimázsnak az erősítése. Az
együttműködési megállapodás aláírása pénzügyi fedezet biztosítását nem igényli. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a határozat-tervezetet.

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

56/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal
kötendő kommunikációs együttműködési
megállapodás aláírása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését és úgy dönt, egyetért a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzattal kommunikációs együttműködési megállapodás megkötésével
a tervezet szerint.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester

VII. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat által
nyújtható – vissza nem térítendő – pénzbeli támogatásokról

szóló szabályzat elfogadása tárgyában

Előadó: Dr. Torma Andrea aljegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi. 

Dr.Torma Andrea aljegyző



Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 12-én
megtartott ülésén fogadta el az Önkormányzat által nyújtható – vissza nem térítendő –
pénzbeli támogatásokról szóló szabályzatát.
A támogatási kérelmek elbírálására, a támogatás odaítélésére és a megállapodás
aláírására ezen szabályzat alapján került sor.
A belső ellenőr pénzügyi vizsgálatakor feltárta, hogy a szabályzat, és annak
mellékletét képező Megállapodás minta módosítása szükséges, mivel a Körjegyzőséget
Közös Önkormányzati Hivatal váltotta fel.
A fentieket is figyelembe véve pontosításra került a szabályzat és melléklete a tartalom
változtatása nélkül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására és az átdolgozott
szabályzat elfogadására.

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az átdolgozott szabályzat elfogadását.

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

57/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás Községi Önkormányzat által
nyújtható – vissza nem térítendő – pénzbeli
támogatásokról szóló szabályzat elfogadása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr.
Torma Andrea aljegyző előterjesztését és az Önkormányzat által nyújtható –
vissza nem térítendő – pénzbeli támogatásokról szóló szabályzatát a melléklet
szerint elfogadja.

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 171/2012. (IX.12.) ÖKT. határozatát
hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős:    Képviselő-testület



VIII. napirend

Előterjesztés a Gazda-Tej Szövetkezet által tervezett
beruházást érintő kérelme tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Ván Jenő Gazda-Tej Értékesítési Szövetkezet Elnöke kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos járuljon hozzá a
szövetkezet által létesítendő tejüzemberuházást érintően egyes önkormányzati
tulajdonú és fenntartású közterületeken végzendő infrastrukturális beruházásokhoz. A
szövetkezet egy napi 20000 liter tej feldolgozására alkalmas tejüzemet kíván
megépíteni, melyhez jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Az új üzem a
technológiai szennyvizét előtisztítás után az önkormányzattól megvásárolt 12/40.
helyrajzi számon kialakítandó nyárfás öntöző telepen kívánja elhelyezni, mely
tevékenységhez a szövetkezet jogerős vízjogi engedéllyel rendelkezik. A létesítmény
előtisztított szennyvize nyomott szennyvízvezetéken kerül a nyárfás telepre
kihelyezésre, melynek nyomvonala az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat
érinti: 314 hrsz.-közterület, 53. hrsz.-közút, 012/32. hrsz.-út, 012/42. hrsz.-út. A
Gazda-Tej Értékesítési Szövetkezet a tejüzem beruházáshoz pályázati forrásokat kíván
igénybe venni. A pályázat benyújtásához a beruházás megvalósításában érintett
ingatlanok vonatkozásában szükséges az Önkormányzat hozzájárulása a  támogatási
kérelemben szereplő projekt megvalósításához, a támogatási időszak során
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiváláshoz,
továbbá annak biztosításához, hogy az ingatlanok a kötelező fenntartási időszakban a
fejlesztés céljára rendelkezésre állnak. A tulajdonosi hozzájárulás mellett
kezdeményezik a szolgalmi jog bejegyzésének engedélyezését is.

Toldi Zsolt jegyző
Szolgalmi jogról is beszélnek, de csak a tulajdonosi hozzájárulást tudunk nekik adni,
mivel az út nemzeti vagyonnak minősül,amely szolgalmi joggal – néhány kivételtől
eltekintve – nem terhelhető meg.. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Az aszfaltos út alatt furkálni kezdenek, vezetékeket vezetnek, a testületnek külön
határozatban döntést kell hozni , hogy ha kárt okoznak, a helyreállítást el kell végezni. 

Toldi Zsolt jegyző



A határozatban rögzíteni kell, hogy a kivitelezési munkálatok kizárólag a műszaki
paramétereket tartalmazó dokumentáció alapján kiadott önkormányzati hozzájárulás
birtokában kezdhetőek meg.

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

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

58/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Gazda-Tej Szövetkezet által tervezett
beruházást érintő kérelem

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Gazda-Tej
Értékesítési Szövetkezet részéről a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és
erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című VP-3-4.2.1-15
kódszámú pályázatra benyújtandó támogatási kérelemben szereplő, Petőfiszállás
305 helyrajzi számú ingatlanon, tejfeldolgozó üzem létesítése tárgyú projekt
megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális
fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához az önkormányzat
tulajdonában álló 314 hrsz. – közterület, 53. hrsz. – közút, 012/32. hrsz-. – út,
012/42. hrsz. – út ingatlanokon.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja, hogy a
szennyvízelvezetés célú infrastrukturális fejlesztésekkel érintett önkormányzati
tulajdonú ingatlanok a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára
rendelkezésre állnak, mely célból a Képviselő-testület a vezeték elvezetéséhez
tulajdonosi hozzájárulását adja.

A kivitelezési munkálatok kizárólag a műszaki paramétereket tartalmazó
dokumentáció alapján kiadott önkormányzati hozzájárulás birtokában
kezdhetőek meg.

Határidő:   azonnal
Felelős:     Képviselő-testület

IX. napirend



Előterjesztés a sportpálya üzemeltetéséhez szükséges
felszerelések beszerzése tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A kézilabdapálya elkészült, térhálóval fel lesz majd szerelve. Árajánlatokat
kértem a kézilabda pálya villamossági munkáira. Kiépítésre kerülne a
Faluháznál három fázisú  lecsatlakozás. A belvíz miatt a kazánokat magasabb
szintre emelnénk, és erre is kértem árajánlatokat.

Rádi Györgyi képviselő
Az alumínium kapuknak a költsége  120.000,- Ft/pár, a hálók 20.000,- Ft-ba
kerülnek és ki is hoznák. 

Homoki-Szabó József képviselő
A kapukat betontuskóval le kellene rögzíteni és soha nem borul fel.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a két kapu  és a háló
költségét, melynek a költsége  összesen 140.000,- Ft.

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

59/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
A sportpálya üzemeltetéséhez szükséges
felszerelések beszerzése

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a sportpálya üzemeltetéséhez szükséges felszerelések
beszerzése tárgyú – előterjesztését és úgy határoz, hogy a sportpálya kapuinak és
hálóinak beszerzésére 140.000,- Ft összeget biztosít a saját költségvetése
terhére.



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

Határidő:   azonnal
Felelős:     Képviselő-testület

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a képviselő-testület tagjainak  a szükséges vasanyagok költségét,
amely összesen 280.214,- Ft.

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

60/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
A sportpálya üzemeltetéséhez szükséges
felszerelések beszerzése

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – a sportpálya üzemeltetéséhez szükséges felszerelések beszerzése tárgyú
– előterjesztését és úgy határoz, hogy a vasanyagok beszerzésének költségére
280.214,- Ft összeget biztosít a saját költségvetése terhére.

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

Határidő:   azonnal
Felelős:     Képviselő-testület
Szász János polgármester
Árajánlatokat szereztem be a kézilabda pálya, a Faluház mellett lévő WC  épület és
raktár elektromos ellátására, világításának megoldására. A beérkezett ajánlatok közül a
legjobb ajánlattevő Tarjányi Antal egyéni vállalkozó, akinek a kalkulált anyagár
költsége 404.875,- Ft, és a kalkulált munkadíj költsége 120.000,- Ft. Kérem a
képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a költségekhez.

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

61/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
A sportpálya mellett lévő épületek



elektromos ellátása
H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester  - a sportpálya mellett lévő épületek elektromos ellátása -
tárgyú előterjesztését és úgy határoz, hogy az újonnan kialakított sportpálya, a
Faluház mellett lévő WC épület és raktár elektromos ellátásának és világításának
elvégzésére a beérkezett ajánlatok közül  Tarjányi Antal  egyéni vállalkozó
(Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 33.) árajánlatát fogadja el, az árajánlatban
szereplő   524.875,- Ft összeggel, melyből a

 kalkulált anyagár       404.875,- Ft,
 kalkulált munkadíj    120.000,- Ft.

A  képviselő-testület az érintésvédelmi munkálatok és az anyagár  költségét a
saját költségvetése terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

Toldi Zsolt    

Szász János polgármester
Árajánlatokat kértem a Faluházban lévő kazánok és gyűjtő magasabbra történő
emelésére. 
A beérkezett ajánlatok közül Cseh Illés egyéni vállalkozó ajánlata a
legkedvezőbb aminek az anyag- és munkadíj  költsége 88.000,- Ft.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a költségekhez.

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



62/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Faluházban lévő kazánok
javítási munkálatai

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester  - a Faluházban lévő kazánok javítási munkálatairól szóló -
előterjesztését és úgy határoz, hogy a Faluházban lévő kazánok javítási
munkálatainak elvégzésére a beérkezett ajánlatok közül  Cseh Illés  egyéni
vállalkozó (Kiskunfélegyháza, I. körzet tanya 147.) árajánlatát fogadja el, az
árajánlatban szereplő   88.000,- Ft összeggel.

A  képviselő-testület a javítási munkálatok és az anyagár  költségét a saját
költségvetése terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

Toldi Zsolt    

X. napirend

Előterjesztés a Csicsergő Óvoda továbbképzési és
beiskolázási terve tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 



Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Az óvoda vezetője megküldte a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda továbbképzési
programját, valamint a 2016/2017. nevelési év beiskolázási tervét.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az óvoda továbbképzési
programjának elfogadásáról.

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

63/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
továbbképzési programja

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda továbbképzési
programjáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a Petőfiszállási
Csicsergő Óvoda 2014. szeptember 01-től – 2019. augusztus 31-ig szóló
továbbképzési programját elfogadja.

Határidő:  azonnal
Felelős:     képviselő-testület

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az óvoda beiskolázási tervének
elfogadásáról.

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

64/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
beiskolázási terve

H A T Á R O Z A T



Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda beiskolázási tervéről
szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
2016/2017. évre vonatkozó beiskolázási tervét elfogadja.

Határidő:  azonnal
Felelős:     képviselő-testület

XI. napirend

Előterjesztés a Csicsergő Óvoda beiratkozásának
megszervezése tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Az óvoda beiratkozásra minden évben április 20-a, és május 20-a között sort kell
keríteni. A fenntartónak az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony
létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább
30 nappal közlemény, vagy hirdetmény formájában közzé kell tenni a kijelölt napokat.
A beíratás ideje 2016. május 2-án,  és május 3-án lenne. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beiratkozás megszervezésének
időpontjáról.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  igen)
szavazattal  a következő határozatot hozza:
65/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Csicsergő Óvoda óvodai
beiratkozás időpontjának megszervezése

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda óvodai beiratkozás
időpontjának megszervezéséről szóló – előterjesztését és a Petőfiszállási



Csicsergő Óvoda felvételi körzetét és a beiratkozás időpontját az alábbiak
szerint határozza meg:

   Az Óvoda felvételi körzete: Petőfiszállás Község közigazgatási területe
   Az Óvodai beiratkozás időpontja:

2016. május 2. és 2016. május 3.  8.00-16.00 óráig. 

   A beíratás helye: Petőfiszállási Csicsergő Óvoda (Petőfiszállás, Kossuth L. u.
8.)

Határidő:  azonnal
Felelős:     képviselő-testület

XII. napirend

Előterjesztés a „Startmunka mintaprogrammal”
kapcsolatos eszközbeszerzés tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Ebben az évben közfoglalkoztatás keretében a földútkarbantartás és mezőgazdasági
mintaprogramban kaptunk eszközbeszerzésre támogatást. A támogatás összege nem
fedezi a gépek beszerzési árát, szükséges önkormányzati önerő biztosítása. A
Munkaügyi központ által földutak karbantartására mintaprogram keretén belül tárgyi
eszköz beszerzésére adott támogatás 1.030.000,- Ft. Egy 3 m szélességű grédert
vásárolnánk amelynek a beszerzési ára 1.308.000,- Ft. Ennél az önkormányzati önerő:
278.000,- Ft.
A mezőgazdasági mintaprogram keretén belül tárgyi eszköz beszerzésre adott
támogatás 4.826.000,- Ft, melyből egy kéttengelyes pótkocsit, egy 150 m hosszú
öntöződobot, egy 150 cm széles talajmarót és egy kétsoros burgonya kiszedőt
vásárolnánk. Ezeknél a gépeknél az  önkormányzati önerő 847.090,- Ft.

Nagy János képviselő
A burgonya kiszedőre én javasolnám az egysorost.



Homoki-Szabó József képviselő
Ekkora kertben az egysoros burgonya kiszedő bőven elég.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom, hogy a képviselő-testület javaslata
alapján a burgonyakiszedő egysoros legyen. Kérem, hogy a módosítások figyelembe
vételével fogadja el a képviselő-testület a mezőgazdasági mintaprogramhoz az
eszközbeszerezést és biztosítsa a szükséges önerőt.

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

66/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
A „Startmunka mintaprogrammal”
kapcsolatos eszközbeszerzés

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a „Startmunka mintaprogrammal” kapcsolatos
eszközbeszerzés tárgyú – előterjesztését  és úgy határoz, hogy támogatja az
eszközök beszerzését, és a saját költségvetése  terhére biztosítja a szükséges
önerőt, amely az alábbiak szerint alakul:
 gréder beszerzéséhez                278.000,- Ft
 pótkocsi beszerzéséhez             567.690,- Ft
 öntöződob                               279.400,- Ft 
 talajmaró                                       ----
 burgonyakiszedő                           ----

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
               Toldi Zsolt jegyző

XIII. napirend

Előterjesztés Fábián István és Kurucz Erika
telekvásárlási kérelme tárgyában



Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Fábián István és Kurucz Erika kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, hogy
megszeretnék vásárolni a petőfiszállási 268 m2 nagyságú építési telket.

Nagy János képviselő
Az építési telken a víz, villany le van kötve.

Szász János polgármester
Az akkori lekötési értéket kifizettetnénk a vevővel. Mi onnan használjuk a vizet és a
villanyt.

Nagy János képviselő
Ha elkezdi használni a vizet, villanyt, mi kiszorulunk onnan. Javaslom, hogy fizesse
ki, nagyon jó kútról van szó. Addig nem írjuk át a villanyórát, míg be nem fizeti a
lekötést.

Czombos Ferenc alpolgármester
Nem biztos, hogy azonnal kifizettetném vele, amíg nem épít ide, addig ki használja a
telket?

Szász János polgármester
Az építés megkezdéséig az önkormányzat használhatná a telket.

Czombos Ferenc alpolgármester
Mondhatjuk neki, hogy ahol mi mutatjuk a helyet, ott fúrasson egy kutat.

Nagy János képviselő
Kérünk egy villanyóra áthelyezést a DÉMÁSZ-tól.

Sinkó József képviselő
Addig még nem épít, maradhat minden a régiben.

Szász János polgármester
Fizesse meg a kutat és a villanyt.

Gyöngyösi Péter képviselő
A visszatérítési akciónk hogyan fog működni, miszerint ha 5 éven belül felépít,
visszatérítjük a porta vételárának az 50 %-át? Ha eleve úgy indul. hogy három évig az
önkormányzat használja, kevés esélye lesz erre.

Szász János polgármester



Csak az új építési telkekre vonatkozik ez a lehetőség
Több hozzászólás nem lévén, javaslom, hogy a porta vételára 320.000,- Ft + Áfa
legyen, és a birtokbavételkor a víz és a villany bekerülési értékét fizesse meg.

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

67/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Fábián István és Kurucz Erika
telekvásárlási kérelme

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Fábián István és Kurucz Erika telekvásárlási kérelméről
szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy:

1.) Fábián István /6100 Kiskunfélegyháza, Álmos u. 27./és Kurucz Erika
/6100 Kiskunfélegyháza, Akácfa u. 21./ kérelmének helyt ad és részükre
értékesíti az önkormányzat 1/1 arányban tulajdonát képező Petőfiszállás
268. hrsz-ú, összesen 1.290 m2 területű ingatlant, 320.000,- Ft
(háromszázhúszezer) + ÁFA vételárért.

2.) A telek eladási árán felül a birtokbavételkor a vevő által fizetendő a
villany 114.562,-  Ft+ÁFA,  és a víz 55.118,- Ft+ÁFA bekerülési értéke.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a fenti adásvételi szerződés
aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő:   azonnal
Felelős:      Szász János polgármester
                  Toldi Zsolt jegyző

XIV. napirend

Előterjesztés Szabó András
telekvásárlási kérelme tárgyában



Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Szabó András vállalkozó írásos kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, hogy
szeretné megvásárolni a megosztás után kialakított 80. hrsz-ú ingatlant a
vállalkozásának a bővítéséhez. A megosztási költséget is magára vállalná. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Ezek a területek építési telekként nem igazán vehetők figyelembe.

Szász János polgármester
A telkek eladási árának 1.300.000,- Ft vételárat javaslok.

Homoki-Szabó József képviselő
Ennyi pénzért a másik közeli telket se tudtuk eladni.

Szász János polgármester
1.000.000,- Ft + Áfa vételár alá ne menjünk, frekventált helyen vannak ezek a telkek.

Homoki-Szabó József képviselő
Itt egy telekről és két beszorult területről beszélünk.

Czombos Ferenc alpolgármester
Egy nagyobb telekről és két zárványterületről van szó. Ez az ember segít rajtunk,
amikor csak kell.

Nagy János képviselő
Nem biztos, hogy az-az 1-200.000,- Ft kisegít bennünket.     

Czombos Ferenc alpolgármester
A telkek vételárának 800.000,- Ft + Áfa összeget javaslok.

Sinkó József képviselő
András valószínűleg látta a honlapon a telkek árait.

Homoki-Szabó József képviselő
Nem olyan rég 200.000,- Ft-ot ajánlott fel ez az ember valamilyen rendezvényre.

Szász János polgármester



Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az 1.000.000,- Ft+ Áfa
vételárat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 4 nem szavazati
aránnyal  a következő határozatot hozza:

68/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Szabó András telekvásárlási kérelme

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Szabó András telekvásárlási kérelméről szóló –
előterjesztését és úgy határoz, hogy a Szabó András /Petőfiszállás, Kossuth L.
u. 117./  kérelmező által megvásárolni kívánt Petőfiszállás 80 hrsz-ú, összesen
0,3292 m2 kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan eladási áraként az
1.000.000,- Ft + Áfa  összeget nem fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős:    képviselő-testület

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a képviselő-testület tagjainak 800.000,- Ft + Áfa vételárat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 2 nem szavazati
aránnyal  a következő határozatot hozza:

69/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Szabó András telekvásárlási kérelme

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Szabó András telekvásárlási kérelméről szóló –
előterjesztését és úgy határoz, hogy Szabó András /Petőfiszállás, Kossuth L. u.
117./  kérelmének helyt ad, és részére értékesíti az önkormányzat 1/1 arányban
tulajdonát képező  - telekhatárt rendezést követően kialakuló  - Petőfiszállás 80



hrsz-ú, összesen 0,3292 m2 kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlant
800.000,- Ft + Áfa vételárért.

Az ingatlant az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.  (6720 Szeged, Klauzál tér
1.) részére bejegyzett vezetékjog terheli. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti adásvételi szerződés
aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következető rendelet-módosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
               Toldi Zsolt jegyző

XV. napirend

Előterjesztés Petőfi Sándor Általános Iskola
 kérelme tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Az iskola intézményvezetője írásos kérelmet intézett a képviselő-testület felé, melyben
leírja, hogy az iskola sikeres pályázatot nyújtott be a „Határtalanul” című pályázati
kiírásra „Erdély kincsei” címmel. Így lehetőséget kaptak arra, hogy 16 tanulóval
Erdélybe utazhassanak Torockó-Torda-Kolozsvár uticéllal. A pályázati összeget csak
az utazási- és a szállásköltségre lehet költeni. Étkezést, belépők árát saját forrásból kell
biztosítani.
Kérik az önkormányzat anyagi támogatását az utazó gyermekek költségeinek
csökkentése érdekében.

Rádi Györgyi képviselő /intézményvezető/
Ez az utazás a hetedikes tanulókat érinti, akik május 17-től – május 20-ig lesznek
Erdélyben. Bármennyi összegű támogatást kapunk a képviselő-testülettől, ez nekünk



nagy segítség. Tulajdonképpen 100.000,- Ft összegű támogatásra  lenne szükségünk a
kiadások fedezésére. 

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

70/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Petőfi Sándor Általános Iskola
kérelme

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Petőfi Sándor Általános Iskola kérelméről szóló –
előterjesztését és úgy határoz, hogy a „Határtalanul” című pályázat keretében
Erdélybe utazó gyermekek étkezési és egyéb költségeinek fedezésére 100.000,-
Ft összegű támogatást nyújt a saját költségvetése terhére.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

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

Felelős:     Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző
Határidő:  azonnal

XVI. napirend

E g y e b e k:

Előadó: Szász János polgármester 

a.) Tájékoztatás az önkormányzati tulajdonban lévő földterület haszonbérbe
adása tárgyában



Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Mencser József tanyájánál lévő 1 ha
8636 m2 területű önkormányzati ingatlan haszonbérleti szerződését
meghosszabbítottuk a Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezettel.
Kérem a tájékoztatásom tudomásul vételét.

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

71/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Önkormányzati tulajdonban lévő
földterület haszonbérbe adása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – önkormányzati tulajdonban lévő földterület haszonbérbe
adásáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a tájékoztatást tudomásul
veszi.

Felelős:     képviselő-testület
Határidő:  azonnal

b.) Előterjesztés a Petőfiszállási Gyermekjóléti Szolgáltató Központ részére
új számítógép beszerzése tárgyában

Szász János polgármester
A Petőfiszállási Gyermekjóléti Szolgáltató Központ szeretne egy új számítógépet
vásárolni. A költségvetésükben erre a célra be lett tervezve 150.000,- Ft. A
költségvetésből való felhasználást a képviselő-testületnek engedélyeztetni kell.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a számítógép beszerzését.

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



72/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Gyermekjóléti Szolgáltató
Központ részére új számítógép beszerzése

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Petőfiszállási Gyermekjóléti Szolgáltató Központ részére
új számítógép beszerzéséről szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy
engedélyezni a Petőfiszállási Gyermekjóléti Szolgáltató Központ részére az új
számítógép beszerzését.

Határidő: azonnal
Felelős:    Képviselő-testület

c.) Tájékoztatás lomtalanítás tárgyában

Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban
megszokott előre ütemezett, település egész területére vonatkozó egy meghatározott
napon történő lomtalanítás helyett a továbbiakban évente 1 alkalommal, az
ingatlantulajdonossal egyedileg, előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését
követően  a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását biztosítja. Minden
településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot. 

Gyöngyösi Péter képviselő
Az önkormányzatnak van szállítási szerződése a Kft-vel, kérje meg az önkormányzat
az időpontot, hogy a lakosok  mikor és hova  szállítsák a lomot. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Eddig kijelöltünk egy napot, most az ezzel megszűnt.

Szász János polgármester
Telefonon megpróbálom felhívni az Ügyvezető Igazgató Urat és megkérdezem, hogy
1-2 bejelentésre is kijönnek?

Versegi László ügyvezető igazgató
Természetesen 1-2 bejelentésre is kimegyünk.

Szász János polgármester



Ha külterületről behozzák a szemetet, azt el tudják vinni? Nem küldtem még ki a
lakossági tájékoztató levelet, mert jönni fognak ezzel kapcsolatban a kérdések és én
nem tudok válaszolni rájuk.

Versegi László ügyvezető igazgató
Ha valami probléma van ezzel kapcsolatban mi partnerek vagyunk, hogy megoldást
találjunk a dologra. Ha valaki fizeti a díjat, belterületen lakik annak ez egy jó
lehetőség. Szeretnénk ha ez a bejelentéses dolog működne. Ha van konkrét koncepció
erre a lomtalanításra én szívesen közvetítek az önkormányzat és a szolgáltató között.
Valamiféle kompromisszumos megoldást javaslok.

Nagy János képviselő
A szelektív hulladékgyűjtés sem lett megoldva, megszüntették a szigeteket.

Gyöngyösi Péter képviselő
A belterületi lakosoknak nyugodtan ki lehet küldeni a lomtalanításról szóló
tájékoztatót.

Szász János polgármester
Nem fognak kijönni egy telefonáló miatt.

Gyöngyösi Péter képviselő
Egy szelektív szigetet tartunk rendbe a Faluháznál. Katasztrófális a helyzet, kicserélték
a hulladékgyűjtőket kisebbre, a lakosok a szemeteszsákokat mellé teszik, mivel a
hulladékgyűjtőkbe már nem fér a szemét. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén, kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadja el a
tájékoztatást.

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

73/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás lomtalanítás tárgyában

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – tájékoztatás lomtalanítás tárgyú – előterjesztését és úgy
határoz, hogy a felkéri a polgármestert a lomtalanítással és szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos egyeztetésekre.



Határidő: azonnal
Felelős:    Képviselő-testület

d.) Előterjesztés a Petőfiszállási Római Katolikus Plébánia által a „VP-6-
7.4.1.1-16 – „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése energetikai korszerűsítés”
című pályázat benyújtása tárgyában

Szász János polgármester
A Plébánia pályázatot akar benyújtani a településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés című pályázatra. A pályázati pénzből a két árkádsort szeretnék felújítani.
Nem pénzt kérnek a testülettől, csak határozat formájában kérik a testületet, hogy
támogassa a pályázat benyújtását.
Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázat benyújtását.

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

74/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Római Katolikus Plébánia által
a  „VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”
című pályázat benyújtása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő testülete támogatja a Petőfiszállási
Római Katolikus Plébánia által a „VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat benyújtását.

- A projekt címe: Műemlékfelújítás Petőfiszálláson
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címei: 6113 Petőfiszállás, Tanya 473.
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: Petőfiszállás 026/17 és
   a Petőfiszállás 026/24.
- A projekt összes költsége: 58.823.529,- Ft
- A projekt elszámolható költsége: 58.823.529,- Ft
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 50.000.000,- Ft



Határidő:  azonnal 
Felelős:     Képviselő-testület

e.) Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

Szász János polgármester
Az önkormányzatnak van egy helyi esélyegyenlőségi programja, amit a képviselő-
testület 2014. évben fogadott el. Két év eltelt, a képviselő-testületnek felül kell
vizsgálni, és egyben meghatározni a felülvizsgálat időpontját.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a határozat-tervezetben foglaltak szerint 2016.
június 15-ével határozza meg a felülvizsgálat időpontját.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

75/2016. (III.30.) ÖKT. határozat
Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálata

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi
Zsolt jegyző – a Petőfiszállás Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja
felülvizsgálatáról szóló – előterjesztést, amelynek keretében a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot áttekintette, és a felülvizsgálat időpontját 2016.
június 15. napjával határozta meg.

Határidő:  azonnal
Felelős:     képviselő-testület

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a
testület nyílt ülését 18 órakor bezárom.

K.m.f.

 Szász János                                                            Toldi Zsolt 
polgármester jegyző



Gyöngyösi Péter                  Sinkó József
jegyzőkönyv-hitelesítők




