
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 28-
án 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     
                         Homoki-Szabó József képviselő                                                                                           
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő
                         Sinkó József képviselő         (5 fő képviselő-testületi tag)

Tanácskozási joggal jelen van:
Toldi Zsolt jegyző

                         Dr.Torma Andrea aljegyző

Meghívottként jelen van: Torma István Pénzügyi bizottság tagja
                                           Nagyné Szanka Márta gazdálkodási munkatárs 

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 5 fő, a polgármesterrel jelen van 6 fő. A testületi ülés
jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv hitelesítésére
Homoki-Szabó József és Sinkó József képviselőket kérem fel. Gyöngyösi Péter
képviselő igazoltan van távol az ülésről. 
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal elfogadja a 2016. július 28-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 a Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeletének második módosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés helyi sportrendezvény anyagi támogatása tárgyában
Előadó:  Szász János polgármester

3.) Előterjesztés a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központban vízautomata beszerelése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

Zárt ülés:
1.) Előterjesztés a „Petőfiszállás Községért” kitüntető cím javaslatainak

elbírálása tárgyában (szóbeli)
Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés a Szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztása
tárgyában
(szóbeli)
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal  elfogadja a 2016. július 28-i  testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.
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I. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeletének második módosítása tárgyában

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

Szász János polgármester
A költségvetési rendelet módosítására a májusi módosítás óta bekövetkezett
változások, az eltelt időszak alatt meghozott képviselő-testületi döntések, illetve a
folyamatban lévő munkálatok bevételeinek és kiadásainak költségvetésünkbe történő
beépítése miatt volt szükség. A bevételi oldalon az állami támogatása nő a 2015.évre
még járó állami támogatás összegével, 845.860 Ft-al.
A Működési bevétel 8.345 e Ft-al nő a kimutatásban felsorolt tételek miatt, mely
egyrészt a Képviselő - testületi döntések, másrészt a teljesítési adatok alapján
szükséges.
A Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 406.640 Ft-al nő, az erdő telepítés
uniós támogatása miatt. A bevételek összesen 9.598 e Ft-al nőnek a
kiadásnövekedéssel megegyezően.
A Kiadásokon belül a Személyi juttatás 326 e Ft-al nő. Ezen változás összetevői:
átvezettük a képviselői tiszteletdíjakról történő lemondás összegét, melyet járulékaival
együtt a céltartalékra  építettünk be. A Konyhán a bérből szükséges átcsoportosítani
túlóra díjra az átszervezés miatt. Betegszabadságra eredeti költségvetésben nem
tervezhető előirányzat, így szükséges erre is fedezetet biztosítani. A Szállási napok
kiadásaira reprezentációra még 400 e Ft-ot tervezünk. Az Óvodánál a pedagógiai
asszisztens képzésére, a jóváhagyott dajka létszám bérére és útiköltségére terveztünk
előirányzatot.
A Járulékok változása a fentiekkel összefüggésben történik, illetve táppénz
hozzájárulásra terveztünk 100 e Ft-ot.
Az önkormányzatnál folyamatosan történik az épületek, köztéri felszerelések és egyéb
vagyontárgyak karbantartása, melyhez jelentős az anyagvásárlás kiadása, ezért
szükséges a felhasználást figyelembe véve ezen feladatokra még összegeket
jóváhagyni.
A Szociális intézménynél 1 db gépkocsi beszerzésére került sor, az ezzel kapcsolatos
működtetési kiadások szerepelnek a változások között.



4

Az Intézményfinanszírozás 2.632 e Ft-al nő az Óvoda és a Szociális intézmény
finanszírozása miatt. A Faluházban az öltözők és mosdók felújítására még szükséges
2.000 e Ft-ot biztosítani.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket.

Nagy János képviselő
A kerékpár út tervezése 1.270.000,- Ft, az iskolánál a bérleti díj 364.000,- Ft. Nem
tudom követni ezeket a pénzmozgásokat. 

Nagyné Szanka Márta gazdálkodási munkatárs
Tavaly volt az iskolánál egy pályázat ahol 364.000,- Ft bérleti díjat fizettek be, most
ezt vissza kell fizetni. A kerékpárút tervezésével kapcsolatos összeg a TOP-os
közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatos kerékpárforgalmi vizsgálati tanulmány és
hálózati fejlesztési terv költségeire vonatkozik.  

Szász János polgármester
Ez része a pályázatnak, össze kell kapcsolni a pályázatot egy kerékpárút biztonsági
tervvel.

Rádi Györgyi képviselő
A felújításoknál lévő összegben benne van-e a burkolás költsége?

Szász János polgármester
Előirányzatként benne van, de a Faluház külső teraszának burkolására a képviselő-
testületnek meg kell határozni egy összeget.

Nagy János képviselő
Javaslom, hogy ne olcsó burkolatot vegyünk, hanem valami jó minőségűt, ami nem
csúszik.

Sinkó József képviselő
A meglévő burkolatlap süllyedése miatt szintezés szükséges, újra kell betonozni, vagy
3-4 cm ragasztóréteg felhordása szükséges. Ennek a költségével is számolni kell.

Szász János polgármester
A Faluház külső teraszának burkolására 1.000.000,- Ft összeget javaslok a képviselő-
testületnek jóváhagyni.  

Czombos Ferenc alpolgármester 7 óra 20 perckor megérkezik az ülésre.

Toldi Zsolt jegyző



5

A Képviselő-testület minden döntéséhez rendelni kell összeget. A jelenlegi rendelet-
módosításba nem került bele Palotás János külterületi mezőgazdasági ingatlana egy
részének megvásárlása 200.000,- Ft értékben, az illetékek és igazgatási szolgáltatási
díjak költségére 600.000,- Ft, a Faluház külső teraszának burkolására javasolt
1.000.000,- Ft összeg. Ezek az összegek beépítésre kerülnek még a
rendeletmódosításba.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a költségvetési rendelet-
módosítását. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét Petőfiszállás
Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2016.(VII.29.)
önkormányzati rendelete

Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 25.)  önkormányzati rendelet módosításáról

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

II. napirend

Helyi sportrendezvény anyagi támogatása 

Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Simon Zsolt petőfiszállási lakos a focit kedvelő fiatalok nevében fordult a képviselő-
testülethez, hogy a Petőfiszállási Sportpályán amatőr futballtornát szeretnének
rendezni 2016. augusztus 13-án. Körül-belül 4-5 felnőtt és 2 gyermek csapat lenne,
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megközelítőleg 50 játékos. Anyagi segítséget szeretnének kérni abban, hogy
szeretnének vásárolni 16 db felnőtt megkülönböztető trikót, melynek költsége kb.
24.000,- Ft, 4-5 db focilabdát, melynek költsége kb. 40.000,- Ft. Kellenének trófeák és
érmék, összesen 30 db gyermek és 24 felnőtt érem, melynek költsége összesen
16.050,- Ft. Természetesen ezeket a trikókat, labdákat nem vinnék haza a fiatalok.
Szeretném, ha a képviselő-testület támogatná ezt a tornát, én a magam részéről
100.000,- Ft összegű támogatást javaslok. Kérném a fiatalokat, hogy az anyagi
segítség mellé, a fiatalok részéről egy kis segítség is párosuljon a focipálya
rendbetételét illetően. 
Ha ez a rendezvény augusztus 20-án lenne, akkor kevesebb lett volna a kiadásuk, de
sajnos különböző elfoglaltságok miatt nem tudják augusztus 20-ra szervezni
csapatokat.

Rádi Györgyi képviselő
Nagyon nagy a lelkesedés ez ügyben a fiatalok részéről. Próbáltam kezdeményezni,
hogy a rendezvény augusztus 20-án legyen, de a vendégjátékosok közül sokan
ilyenkor máshol játszanak.  A magam részéről támogatom őket, végre valaki akar
valamit csinálni.

Homoki-Szabó József képviselő
Megkeresett  Simon Zsolt engem is, mondtam neki, hogy rendezzék ezt a foci tornát
augusztus 20-án, lesz enni, innivaló arra sem kell költeniük, de ők teljesen külön
szeretnék ezt a tornát rendezni. Én régebben próbáltam feléleszteni a régi
sportegyesületet, de senki sem akart ebben a munkában részt venni. Ezek után kértem
a megszüntetését az egyesületnek. 
A magam részéről én támogatom a torna megrendezését.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a 100.000,- Ft egyszeri támogatást.

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

151/2016. (VII.28.) ÖKT. határozat
Helyi sportrendezvény anyagi
támogatása
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HATÁROZAT

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – helyi sportrendezvény anyagi támogatásáról szóló -
előterjesztését és úgy határoz, hogy a Petőfiszálláson 2016. augusztus 13-án
tartandó futballtorna megrendezésében mint szervező közreműködik. A
rendezvény költségeinek fedezésére 100.000,- Ft összeget biztosít a saját
költségvetése terhére, amelyből a beszerzendő ruházat és sporteszközök (labdák)
az önkormányzat tulajdonát képezik és a Faluháznál kerülnek tárolásra. 

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

III. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltató Központban vízautomata beszerelése tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ vezetője szeretne az
intézménybe elhelyezni egy vízautomatát.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a víz automata
beszereléséhez.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal  a következő határozatot hozza:
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152/2016. (VII.28.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltató Központban vízautomata
beszerelése

HATÁROZAT

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központban vízautomata beszerelése tárgyú - előterjesztését és úgy határoz,
hogy engedélyezi a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központban 1 db Aqua Coler Public típusú vízautomata beszerelését.

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

Szász János polgármester
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

Homoki-Szabó József                       Sinkó József
jegyzőkönyv-hitelesítők
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