
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2010. október  27-én a 
               Művelődési Házban megtartott alakuló üléséről.

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

                         Szász János   polgármester
                         Czombos Ferenc alpolgármester
                         Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
                         Homoki-Szabó József képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő (6 fő képviselő-testületi tag)

Bejelentéssel távol van Kis János Imréné képviselő.                         

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Meghívottként jelen van:
                         Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
                         Kis Zoltán műszaki főmunkatárs
                         Forgó Istvánné Szentkúti Nyugdíjasklub Elnöke
                         Szabóné Csíkos Emőke Nagycsaládosok Petőfiszállási 
                         Egyesületének Elnöke
                         Móczár László Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke
                         Nemcsok József
 
Jelen van továbbá:
                         
                         A lakosság részéről jelen van 4 fő

Szász János polgármester
13 órakor megnyitja a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszönti a képviselő-testület ülésén  megjelenteket, külön köszönti a meghívott 
vendégeket, Forgó Istvánnét a Szentkúti Nyugdíjasklub Elnökét, Szabóné Csíkos Emőkét a 
Nagycsaládosok  Petőfiszállási  Egyesületének  Elnökét,  Móczár  Lászlót  a   Petőfiszállási 
Polgárőrség Elnökét, Kis Zoltán műszaki főmunkatársat és Nemcsok Józsefet.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselőből 
6 képviselő  jelen van, igazoltan hiányzik  Kis János Imréné képviselő.
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A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Homoki-Szabó József és Nagy János képviselőket kéri fel.

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal elfogadja a 2010. október 27-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének  
és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.

Szász János polgármester
Javaslatot tesz az ülés napirendjére: (a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.)

1.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

2.) Megszűnt polgármesteri tisztség további juttatása iránti kérelem ügyében
             előterjesztés

    
3.) Gyalogátkelőhelyek létesítéséhez anyagi támogatás biztosítása

4.) Polgármesteri Hivatalban megüresedett álláshely betöltéséről döntéshozatal

5.) Új álláshely (6 órás) létesítéséről döntéshozatal

6.) Földutak rendbetétele

7.) Díszcserjék megvásárlásához anyagi támogatás biztosítása

8.) Külterületi ingatlantulajdonosok szilárdhulladék elhelyezésére
szolgáló gyűjtőpont meghatározása

9.) Előterjesztés a jegyző helyettesítésére

10.)Előterjesztés az Önkormányzat 2011.évi belső ellenőrzési tervéről

11.)Előterjesztés Seres Lajosné anyakönyvvezetői megbízatásának visszavonása
      és Szász János polgármester házasság megkötésére vonatkozó megbízása tárgyában
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      12.) Építési telkek kialakítására vonatkozó előterjesztés

      13.) Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete pályázati felhívására vonatkozó
             támogatási kérelme

      14.) Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete támogatási kérelme

      15.) 57/2010. (III. 24.) ÖKT. határozat pontosítása

      16.) Hanák Miklósné   kérelme

      17.) E g y e b e k:
    

a.) Építéshatósági ügyek ügyintézéséről tájékoztatás

b.) Önkormányzati intézmények fűtésének leválasztásáról, és a
Művelődési Ház karbantartásával kapcsolatos felvetések megbeszélése

               c.) Önkormányzati intézmények által használt Központi Illetményszámfejtő
rendszer alkalmazásáról tájékoztatás

18.) Zárt ülés:

a.) Összeférhetetlenségi ügyben döntéshozatal

b.) Jutalom kifizetése ügyében döntéshozatal

c.) Állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalása

d.) Egyedi szociális kérelmek elbírálása       

e.) Község belterületének, buszváró környékének rendbetételéről tájékoztatás

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(6  igen)   elfogadja  a  2010.  október  27-i  testületi  ülés  napirendjére  tett  
javaslatot.
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I. napirend

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

Szász János polgármester
Van-e a napirend előadójának szóbeli kiegészítése?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nincs kiegészíteni valóm.

Rádi Györgyi  képviselő
Az  SZMSZ  mellékleteként  vannak  a  bizottságok  összeállítása.  Azt  szeretném,  mivel  én 
vagyok a pénzügyi bizottság elnökeként előterjesztve, és korábban ennek a bizottságnak Nagy 
János képviselő társam volt az elnöke. Azt szeretném kérdezni, hogyha János szívesen vinné 
tovább, én nem ragaszkodom az elnöki tisztséghez. Abban az esetben vállalom el ha János 
nem akarja tovább vinni.

Szász János polgármester
A bizottságokra  tett  javaslatomat  szeretném ismertetni,  a  Pénzügyi  bizottság  elnöke Rádi 
Györgyi,  tagjai  Hajagos-Tóthné Szász Magdolna,  Nagy János képviselők,  és Sinkó József 
nem  települési  képviselő.  Az  Ügyrendi  bizottság  elnöke  Homoki-Szabó  József,  tagjai 
Hajagos-Tóthné  Szász  Magdolna,  Kis  Jánosné  képviselők,  és  Tóth  Vince  nem települési 
képviselő.   Kis  Jánosné  képviselő  bejött  hozzám,  személyesen  megbeszéltünk  minden 
napirendi  pontot,  Ő Hajagos –Tóthné Szász  Magdolna  képviselőt  kérdőjelezte  meg,  hogy 
mind  a  két  bizottságban  benne van.  A többi  személyekkel  egyetértett.  Én nem akarom a 
szakmai  tudást  felülbírálni  senki  részéről  sem.  Kérek  mindenkit  ha  úgy  látja,  hogy  nem 
fogadja el tegye meg  a javaslatát.

Nagy János képviselő
Az eddigiektől eltérően, más formában került elénk az előterjesztés. Tudomásom szerint ha 
megalakulnak a bizottságok, akkor a bizottságok maguk közül jelölnek ki elnököt. Elhangzott, 
hogy egyéb megbeszélések útján történt, én nem tudtam erről a megbeszélésről. Valószínűleg 
ok  volt  rá,  hogy  ne  is  értesítsenek  erről.  Györgyinek  tisztelettel  megköszönöm,  de  nem 
fogadom el ezt  a  gesztust.  Nem sértődéses alapon,  de ha így döntött  a polgármester  és a 
többségi döntés is ez volt, én azt tiszteletben tartom. De azért tisztelettel felhívom a figyelmet 
az SZMSZ 23. §-ára, gondolom mindenki készült az anyagból, olvassák el.
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Szász János polgármester
Szeretnék reagálni Nagy János Képviselő Úr hozzászólásának tisztázására, hogy én ezeket a 
személyeket  csak  javasoltam,  nem  én  döntöttem  el.  Majd  tovább  a  képviselők  eldöntik, 
minden érzelem és politika mentesen hogy hogyan tovább.

Rádi Györgyi képviselő
Igazából én sem tudtam, ebből az anyagból értesültem. Nagyon távol áll tőlem, hogy a külsős 
tagok személyét bármilyen  negatív jelzővel illetném. A múltkori testületi ülésen, mikor már 
vége volt az ülésnek és beszélgettünk  konkrétan hangzottak el felkérések, de nem ezek a 
személyekről volt  szó. Konkrétan volt képviselő társam Sári Péter, és Iduska néni neve is 
elhangzott. Nem azt  mondom a félre értés elkerülése végett, hogy ezeket a személyeket nem 
fogadom el, csak nem tudom mi volt a változás oka.

Szász János polgármester
Szeretnék kivonni minden érzelmet  ebből.  A javaslatomat meg is  alapozom, Sinkó József 
képviselőként indult és számtanilag elég jó eredményt ért el, emberileg elfogadott, Tóth Vince 
pedig a falu életének egy mozgató ereje. Nem volt más elképzelésem, kitartok a két bizottság 
összetétele mellett  és szeretném ha ezek a személyek lennének benne.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A nevem két  helyen  került  szóba a  pénzügyi  és  az ügyrendi  bizottságba.  Szerintem csak 
logikailag lett  ez így megállapítva.  Mivel 6 képviselő van, négynél  nem lehet  kevesebb a 
bizottság létszáma. Négy közül három embernek képviselőnek kell lenni. Czombos Ferenc 
képviselő  Úr  alpolgármester,  Ő nem lehet  tagja  a  bizottságoknak.  Mivel  egyik  bizottsági 
tagságért  sem  fogadunk  el  tiszteletdíjat,  nem  szavaztuk  meg.  Képviselőként  amúgy  is 
jogomban  állna  mind  a  két  bizottsági  ülésen  részt  venni.  Rádi  Györgyi  12  évig  volt 
polgármester, aki majdnem mindig mind két bizottsági ülésen részt vett. Támogatni tudom azt 
az ötletet, hogy Rádi Györgyi a pénzügyi bizottság elnöke legyen.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha tájékoztatunk, akkor tisztán és pontosan tájékoztassunk, az előterjesztésben is benne van, 
hogy semmi nem írja elő, hogy 4 fős bizottságoknak kell lenni, csak javasolt a célszerűség 
miatt. Három fő esetén, ha 1 fő hiányzik, akkor kialakulhat, hogy döntésképtelenné válik, 1 
igen, 1 nem patt helyzet alakul ki. Megjegyzem az előző testületi ülésen is volt olyan, hogy 
nem  született  döntés,  ezt  úgy  oldották  meg,  hogy  azt  a  döntést  átruházták  a  képviselő-
testületre  a döntéshozatalt.  Az anyagból  értesültem én is  a  bizottságok összetételéről.  Kis 
Jánosné  képviselőtársamat  szívesen  láttam  volna  a  pénzügyi  bizottságba,  szakmailag  ott 
jobban tudta volna a véleményét kinyilvánítani.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Önök fogják eldönteni, hogy hány fajta bizottság legyen. Ha lesz két bizottság, akkor az hány 
tagú  legyen.  Törvényi  kötelezettség,  hogy  több  mint  a  fél  tagságnak  megválasztott 
képviselőnek kell  lennie. Alpolgármester nem lehet tagja egyik bizottságnak sem. Három fős 
bizottság esetén előállhatnak problémák. A bizottságoknak javaslattételi joguk van. Amikor 
megalakul  1-1  bizottság,  azon  belül  fogják  eldönteni,  hogy ki  legyen  a  bizottság  elnöke. 
Matematikailag 1 fő megválasztott képviselő mind a két bizottságban benne kell hogy legyen.
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Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Előttünk  van  az  előterjesztés,  javasolt  a  minimum 4 fő,  akarunk-e  bizottságot  vagy nem 
akarunk.

Homoki-Szabó József képviselő
Akarunk-e bizottságokat, elfogadjuk-e 3 főt, vagy ragaszkodunk a 4 főhöz. A külsősöknek is 
jár  az illetmény a bizottsági  munkáért,  ez  plusz költsége  az önkormányzatnak.  Szeretném 
megköszönni  a  polgármester  úr  bizalmát  irányomban,  hogy  javasolt  ügyrendi  bizottsági 
elnöknek..

Szász János polgármester
A két bizottság összeállításánál nagyon sokat gondolkodtam. Az elmúlt régi évek munkáját 
figyelembe  véve  próbáltam  kialakítani.  A  bizottsági  munka  tiszteletdíját  a  falu  javára 
szeretnénk fordítani. A két külsős bizottsági tag, a bizottsági munkáért járó tiszteletdíjról nem 
mond le, de más fajta támogatásaikkal, felajánlásaikkal hozzájárulnak a község fejlődéséhez.

Rádi Györgyi képviselő
Nem tudom, hogy Jánossal lett-e egyeztetve, de itt hangzottak el nevek, a kérdésem, miért 
lettek most más nevek?

Szász János polgármester
Kell-e bizottság, vagy nem, egymás személyeskedésével telik el az ülés.

Homoki-Szabó József képviselő
Megkérem a Polgármester  Urat,  hogy tegye  fel  a  kérdéseket  és  próbáljunk meg szavazni 
ebben a dologban.

Nagy János képviselő
Felhívnám a figyelmet a 23. § (4) bekezdésére, a képviselőtestület hivatalának dolgozója nem 
lehet a bizottság elnöke, tagja. Kérem a Jegyző Asszonyt értelmezze ezt nekem.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A bizottságok elnökei,  a képviselőtestület  tagjai nem lehetnek a köztisztviselők.  A Munka 
Törvénykönyve és a KTV. besorolása alá vont  hivatali dolgozók nem lehetnek a képviselő-
testület tagjai.

Czombos Ferenc alpolgármester
Nem kielégítő  a  válasz,  de  kiegészítve  elfogadom.  Ide  kerüljön  bele,  hogy köztisztviselő 
dolgozó   nem  lehet  képviselő-testületi  tag,  de  ez  a  közalkalmazottakra  és  a  Munka 
Törvénykönyve alá eső dolgozókra ez nem vonatkozik.
Az SZMSZ 8.  §  11.  bekezdés  a.)  pontjában benne van, hogy „a képviselőtestület  ülésére 
tanácskozási joggal meg kell hívni az országgyűlési képviselőt”. Én a „meg kell” helyett a 
„lehet” szót tenném. Elfoglalt emberekről van szó, a fontossági sorrendet be kell nekik tartani, 
nem a mi polgármesteri hivatal nekik a legfontosabb. Az f. pontnál  „a községben működő 
Nagycsaládos Egyesült, Nyugdíjas Klub, Polgárőrség és Sportegyesület képviselőit” is meg 
kell hívni, ide beletenném, - „és más civil szervezetet” – mivel van más civil szervezet is.
A minősített többség, heten vagyunk szavazóképesek, hány fő a minősített többség?
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A minősített többség 5 fő, az egyszerűsített többség pedig 4 fő.

Czombos Ferenc alpolgármester
A 13. § (15) bekezdésében „ A polgármester, ha a képviselőtestület döntését az önkormányzat 
érdekeit  sértőnek  tartja,  ugyanazon  ügyben  egy  alkalommal  kezdeményezheti  a  döntés 
ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, 
a képviselőtestület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt.” Beleértelmezhető-
e amikor a 3 napról, illetve a 15 napról beszélünk ugyanaz a nap?

Homoki-Szabó József képviselő
Megkérdezem a Képviselő Urat, hogy most nem az SZMSZ átdolgozásán munkálkodunk, ez 
egy későbbi folyamat. A képviselő-testületnek az alakuló ülésüket követő fél éven belül kell 
átdolgozni az SZMSZ-üket.

Czombos Ferenc alpolgármester
Köszönöm a felvetését, de nem fogadom el a felvetését. A napirendi pontba az van, hogy az 
SZMSZ módosítása, ha visszaemlékezünk az előző testületi ülésre, ott volt erről szó, hogy a 
következő testületi ülésen szóba kerül. Nem átdolgozni kívántam az SZMSZ-t csak néhány 
ésszerűségi dolgot emeltek ki belőle, amit úgy gondolom hogyha nyújtjuk is a testületi ülést, 
de  én a saját elveimet meg tudom magyarázni és meg is próbálom elfogadtatni.. Nem az van 
leírva, hogy a mai ülésen két bizottságot meg  kell választani.

Homoki-Szabó József képviselő
Most azokról a pontokról beszéljünk, ami az előterjesztésben le van írva. Ezt lett volna jó egy 
ügyrendi bizottsági ülésen előre megtárgyalni.

Szász János polgármester
A felvetéseket  a  jegyző jogi  hátterével  tegyük  rendbe és erről  határozzunk,  ami  rendelet-
módosítást  fog eredményezni.  Az egy dolog a  6 hónap,  amit  lehet  most  tegyünk rendbe. 
Próbáltam  az  SZMSZ-nek  megfelelően  összehívni  a  képviselőtestületet.  A  meghívásos 
résznél „más civil szervezetek” hozzá bővítése megalapozott.  Úgy érzem, hogy bárkinek a 
felvetése megalapozott. Bárkinek van felvetése tegye meg.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az 5. § (1) bekezdés a képviselőtestület tagjainak száma: 6 fő. A 7. § (2) bekezdésében a 
képviselőtestület  üléseit  a  Faluházban  tartja.  A 8.  §  (9)  bekezdésében  a  nagy terjedelmű 
előterjesztéseket  e-mailben  el  lehet  küldeni.  A  8.  §  (10)  bekezdéséhez,  szeretném  ha  a 
hirdetőtáblán  rendbe  tennénk  a  hirdetményeket.  A  7.  §  (3)  bekezdése  nem kivitelezhető, 
„hogy  minden  ülésen  a  polgármester  ismerteti  a  következő  testületi  ülés  fő  napirendi 
pontjait”,  ez mindig változik.  A 8. § (3) bekezdése,  az ülést  össze kell  hívni,  a települési 
képviselők egynegyedének az indítványára. Ez 6 testületi tagnál nem kivitelezhető. A 19. § 
(9) bekezdésében a Községi Könyvtárnak a nyilvános ülés jegyzőkönyvéből – mellékletekkel 
együtt – a jegyző megküld.
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Rádi Györgyi képviselő
A  32.  és  a  33.  §-nál  a  közmeghallgatás  kötelező,  a  falugyűlés  lehetséges.  Akiket  „a 
falugyűlésre meg kell hívni”, ezt nem lehetne át tenni a közmeghallgatáshoz.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az alpolgármesternek és a Képviselőknek is igaza van, az SZMSZ-t nem vizsgáltuk felül, 
csak azt ami ez első testületi ülésen elhangzott. Nem az egészet módosítottuk. Ami a többi 
részét illeti be fogjuk építeni a rendelet-tervezetbe. A közmeghallgatásnak utána nézek.  Nem 
azt jelenti, hogy csak 6 hónapig lehet, hanem bármikor lehet az SZMSZ-t módosítani. Elvi 
állásfoglalásokra vonatkozó módosítás ez az anyag, nem az SZMSZ módosítása.

Rádi Györgyi képviselő
A falugyűlést  és a közmeghallgatást  hagyjuk, visszavontam, most nem tudunk erre pontos 
választ adni..

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Most csak az előterjesztésben szereplő módosításokra készítettünk elő rendelet-tervezetet, a 
javasolt módosításokra nincs előkészítve  rendelet-tervezet.

Szász János polgármester
A most elhangzottakat is javasolnám módosításra.

Homoki-Szabó József képviselő
Ami most felmerült tegyük át a következő ülésre és legyen napirendi pont az SZMSZ teljes 
felülvizsgálata  és akkor építsük az SZMSZ-be a most  felmerült  problémákat.  Most csak a 
mostani előterjesztésről szavazzunk.

Czombos Ferenc képviselő
Az  elhangzottakból  azt  szűrtem  volna  le,  hogy  a  Polgármester  Úr  ragaszkodik  a  4  fős 
bizottsághoz, és ez az Ő javaslata. Érzelmi alapra lett  terelve úgy érzem. Kérdésem, hogy 
ehhez az előterjesztéshez ragaszkodik a Polgármester Úr?

Szász János polgármester
Igen ragaszkodom, és kérem a képviselőket vegyék figyelembe .

Rádi Györgyi alpolgármester
A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát az ügyrendi bizottság fogja-e végezni. Javasolnám, hogy 
maradjon az ügyrendi bizottság

Czombos Ferenc alpolgármester
Az SZMSZ-ben is így van benne, és így az egyébként az érvényben lévő SZMSZ lép életbe..
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Szász János polgármester
Szavazásra  bocsátja  a  Pénzügyi  Bizottság  összetételét  mely  a  következő:   Elnök:  Rádi 
Györgyi,  tagjai:  Hajagos-Tóthné Szász Magdolna,  Nagy János képviselők és Sinkó József 
nem települési képviselő.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  6 igen szavazattal  úgy 
dönt, hogy a Pénzügyi Bizottság Elnökének Rádi Györgyi képviselőt, tagjainak:  
Hajagos-Tóthné Szász Magdolnát, Nagy János képviselőket és Sinkó József nem 
települési képviselőt választja meg.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottság összetételét mely a következő: Elnök: Homoki-
Szabó József, tagjai Hajagos-Tóthné Szász Magdolna, Kis Jánosné képviselők és Tóth Vince 
nem települési képviselő.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  6 igen szavazattal  úgy 
dönt, hogy az Ügyrendi Bizottság Elnökének Homoki-Szabó Józsefet, tagjainak  
Hajagos-Tóthné Szász Magdolnát, Kis Jánosné képviselőket és Tóth Vince nem 
települési képviselőt választja meg.

Nagy János képviselő
A bizottság tagjairól szavaztunk, de az elnökökről nem.

Szász János polgármester
Úgy tettem fel szavazásra, hogy a bizottság összetételéről szavazzunk, beleértve az elnököket 
is.

Nagy János képviselő
Akkor tévedtem, mert én úgy értettem, hogy a bizottság tagjairól szavaztunk, az elnökökről 
nem, akkor így visszavonom a szavazatomat. Kijelentem, hogy törvénytelen a két bizottsági 
elnök megszavazása.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A bizottságok maguk közül választják ki az elnököket, tartsuk be az SZMSZ-t.

Szász János polgármester
A Képviselő Úr az elnökök személyével nem ért egyet?

Nagy János képviselő
Nem a személyekkel nem értek egyet, a szavazással van problémám , törvénytelen.



- 10 -

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Kérek 5 perc szünetet, hogy megbeszéljük a bizottságokkal az elnökök személyét.

A  bizottságok  személyi  összetételének  megbeszélése  idejére  Szász  János  polgármester 
szünetet rendel el.

A megbeszélést követően:
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ismerteti,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  többségi  szavazattal  választotta  meg  a  bizottság 
elnökének:  Rádi  Györgyit,  tagjainak:  Hajagos-Tóthné  Szász  Magdolnát,  Nagy  János 
képviselőket és Sinkó József nem települési képviselőt.

Az Ügyrendi Bizottság egyhangú szavazattal választotta meg a bizottság elnökének Homoki-
Szabó  Józsefet,  tagjainak:  Hajagos-Tóthné  Szász  Magdolnát,  Kis  Jánosné  képviselőket  és 
Tóth Vince nem települési képviselőt.

A  Képviselő-testület  megválasztja  a  bizottságokat  külön-külön  és  tudomásul  veszi  a 
bizottságok által megválasztott elnökök személyét. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete többségi szavazattal úgy 
dönt, hogy a Pénzügyi Bizottság Elnökének Rádi Györgyi képviselőt, tagjainak:  
Hajagos-Tóthné Szász Magdolnát, Nagy János képviselőket és Sinkó József nem 
települési képviselőt választja meg.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  egyhangú szavazattal  
úgy  dönt,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  Elnökének  Homoki-Szabó  Józsefet,  
tagjainak Hajagos-Tóthné Szász Magdolnát, Kis Jánosné képviselőket és Tóth  
Vince nem települési képviselőt választja meg.

Szász János polgármester
Felkérem Sinkó Józsefet és Tóth Vincét, hogy tegyék le az esküt, mondják utánam az eskü 
szövegét:

„Én………eszküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek. Az Alkotmányt a  
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm.  
A képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Petőfiszállás fejlődésének előmozdítása és az  
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”

Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
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Tóth Vince Ügyrendi Bizottsági tag (nem települési képviselő)
Köszönöm a bizalmat.  Kevés tapasztalattal  rendelkezem, de minden erőmmel azon leszek, 
hogy segítsem a falu életét.

Sinkó József Pénzügyi Bizottsági tag (nem települési képviselő)
Köszönetemet szeretném kifejezni én is a bizalomért,  szakmámból eredően szeretnék én is 
részt venni a falu megújításában.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a Képviselőtestület  SZMSZ –nek módosítására tett előterjesztést

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestület  6  igen  szavazattal  
elfogadja  a  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestületének  Szervezeti  és  
Működési  Szabályzatának  módosítására  tett  előterjesztést  és  megalkotja  
rendeletét az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

13/2010. (X. 28.)
rendelete

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
szóló

24/2004. (XI. 29.) rendelet módosításáról

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

Megszűnt polgármesteri tisztség további
juttatása iránti kérelem ügyében előterjesztés

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5.  számú melléklete.

Szász János polgármester
A  Polgármester  Asszony  szóban  jelezte,  hogy  a  háromhavi  végkielégítéséhez,  további 
háromhavi illetményének megfelelő juttatást kér. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az 
önkormányzat  költségvetésének  terhére  ment  a  három  havi  illetmény  kifizetése 
végkielégítésként, a további három hónap kifizetése is azt terhelné. Kérem döntsék el, hogy a 
határozat-tervezet a.) vagy a b.) pontját fogadjuk-e el.

Homoki-Szabó József képviselő
Nem támogatnám a plussz három hónapi  illetmény kifizetését.  A leköszönő polgármester 
felvette-e a teljes kafetéria összegét, ha felvette akkor visszafizette-e?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
A választás napjáig vette fel a kafetéria összegét.

Nagy János képviselő
A törvény írja elő, hogy a három hónap végkielégítés az kötelező, a további három hónapot 
szűkös anyagi helyzetre való tekintettel, mivel adható kategória nem javasolnám.

Rádi Györgyi képviselő
Ami a törvény szerint jár végkielégítés a volt polgármesternek, megkapta-e?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ami végkielégítés járt neki, azt megkapta  a polgármesteri munkakör átadás-átvételekor.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ebbe a bizonyos átadás-átvételi jegyzőkönyvbe belekerült-e ez az igény?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem.
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Czombos Ferenc alpolgármester
Ha nem került bele, ez nem beüzenek kategória.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezet A.) pontját.

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

                                                                              
191/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Megszűnt polgármesteri tisztség további juttatása
iránti kérelem ügyében előterjesztés

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  előterjesztését,  és  úgy  dönt,  hogy  Seres  Lajosné 
polgármesternek,  akit  nem  választottak  újra  polgármesternek  a  háromhavi 
illetményének  megfelelő  összegű  végkielégítésen  kívül,  amely  törvényi 
kötelező, ezen felül további juttatást nem kíván megállapítani.

III. napirend

Gyalogátkelőhelyek létesítéséhez anyagi
támogatás biztosítása

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6.  számú melléklete.
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Szász János polgármester
Gyalogátkelőhelyekre már régen is volt igény, akkor bizonyos összegek miatt tették ezt félre. 
Utána jártam, hogyan lehetne ezt kivitelezni, milyen úton-módon, esetleg külső segítséggel. A 
legolcsóbb megoldást tartalmazza ez az előterjesztés, amely az Ady Endre utcára és a Kossuth 
utcára vonatkozik. Egyetlen előírás van, amit Kis Úrtól kértem, hogy segítsen egy magasabb 
rávilágításos gyalogátkelőhely.  A két gyalogátkelőhely tervezésének elkészítéséhez 50.000,- 
Ft  +  ÁFA  összeget  kellene  megállapítani  az  önkormányzat  költségvetésének  általános 
tartaléka terhére, és ehhez jön még az eljárás illetéke maximum 20.000,- Ft összegben, amit a 
Közút  NZRT részére kell  fizetni.  Kérésük volt  a  Közút  Kht-nek,  hogy szilárd  burkolattal 
kössük össze a gyalogátkelőhely két háromszögű csomópontját. Kis Úr segítségével ezt saját 
erőből  szeretném  megvalósítani.  November  15-ig  van  engedély  a  gyalogátkelőhelyek 
felfestésére.   A járdaépítésből  10m3 sóder  és  4,5 mázsa  cement  maradt  ki.  Mérlegeljünk 
gyerekeink  védelmében  minél  hamarabb  oldjuk  meg.  Forgalom  lassításra  figyelmeztető 
táblákat szeretnék elhelyezni  bizonyos helyeken.. Fekvő rendőrt nem lehet, közút lévén. A 
járdasziget kiépítésénél a Közút segíteni  fog. Majd ki fognak jönni és megmondják,  hogy 
meddig lehet a fákat kivágni az E5-ös felől a falunkig, és ugyanúgy a Majsai útig a faluig. A 
jogi  részét  is  elintézik.  Folyamatban  van  még,  hogy  a  fákért  a  kitakarítást  meg  is 
csinálhatnánk  A nagykereszteződésnél veszélyes a közlekedés az elsőbbségadás jelző tábla 
kihelyezése szabálytalan. Ugyanúgy itt is gyalogátkelőhely kiépítésénél gondolkodva, de itt 
az óvodához vezető út annyira  hosszú,  hogy egy húzással nem lehet  kiépíteni,  és ezt  egy 
csöpp  járdaszigettel  oldanák  meg.  A  vasút  túloldalára  egy térlámpát  kellene  építeni,  ami 
átvilágítaná  az  egész  gyalogátkelőhelyet,  mert  ez  e  nélkül  nem  működik.  Először  is  a 
gyalogátkelő lehetőségét indítsuk el itt az iskolánk előtt, mert most ez a legfontosabb, ehhez 
kérném a testület segítségét. 

Nagy János képviselő
Nem értem, ha nem a mieink a Közút Kht., üzemanyagba a sok adó terhet elteszik, a nagy 
fáinkat kiszedik, odáig tudják, hogy az övéké, de nagy kegyesen megengedik, hogy 50.000,- 
Ft+ÁFA, plussz 20.000,- Ft eljárási díjért megengedik nekünk, hogy vegyünk 5.000,- Ft áru 
festéket és felfessük.. A Közútkezelő Kht-nek mint tulajdonosnak kötelessége az iskoláknál, 
vasútátjáróknál  a  közlekedést  biztonságossá  tenni.  Tudom,  hogy  a  gyerekeink  érdekében 
csináljuk, de ez nekem valami hiányosságot felvet.

Szász János polgármester
Nem  tudjuk  másképpen  csinálni,  ennek  meg  vannak  a  komoly  feltételei.  Ennél  jobb 
lehetőséget nem tudtunk összehozni, szeretném ha minél előbb kialakítanánk.

Rádi Györgyi képviselő
70.000,-Ft  körüli  összegből  az  iskolánál  és  az  óvodánál  lévő  oldalon  gyalogátkelőhelyet 
tudunk létrehozni, vagy nem jól értettem.

Homoki-Szabó József képviselő
Csak az iskolánál tudjuk létrehozni ennyiből.

Rádi Györgyi képviselő
Tényleges megoldásként mi várható?
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Szász János polgármester
A  munkadíjról  semmit,   a  betonozáshoz  van  szakemberünk  én  felkértem  Sinkó  József 
Képviselő Urat, hogy mérje fel a lehetőségeket, hogy hogyan miképpen tudjuk kivitelezni. 
Minden adott kézi, gép erő. Jelenlegi pénzügyi helyzetük alapján, még annyi pénzük sincs, 
hogy a fákat, kivágják, csak annyi, hogy kijönnek és megjelölik, hogy melyikhez nyúlhatunk. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Külön engedélyeztetési folyamat nincs? Hosszú évek próbálkozásai vannak, és mindig azt a 
választ kaptuk, hogy a Közútkezelő nem járul hozzá az engedélyezéshez.

Tóth Vince az Ügyrendi Bizottság tagja (nem  települési képviselő)
Személyes  találkozást  hívtunk  össze   Közút  Kht.  és  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság 
képviselőivel.  A  2008-ban  elkezdett  engedélyezési  eljárásra  való  hivatkozással,  mivel  ez 
folyamatban lévő ügy. Akkor született egy határozat a Közlekedési Hatóság részéről, most 
annyi volt a kérés, hogy kell hozzá egy mérnök aki megtervezi, a Mobil Plan Kft. részéről 
(Kurucsai Úr).  A Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Magyar Közút NZRT. és a Mobil Plan 
Kft. az engedélyezésnek nincs gyakorlati akadálya.   November 15-ig végezhetők az úton a 
felfestési munkák, ami a Közút meghatároz. Táblavásárlása ide elengedhetetlen két előjelző 
tábla,  hogy gyalogátkelőhely mind a két oldalon. A sebességcsökkentés a forgalomlassítás 
mind plussz, az engedélyeztetési eljárásba már ezeket is bele szeretnénk vonni.

Homoki-Szabó József képviselő
A felfestés a mi, vagy a Közút feladata?

Szász János polgármester
A Közút feladata. Több hozzászólás nem lévén  szavazásra bocsátom a határozat-tervezet  A.) 
pontját.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
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192/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Gyalogátkelőhelyek létesítéséhez anyagi
támogatás biztosítása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester  - gyalogátkelőhelyek létesítéséről szóló - előterjesztését és 
úgy határoz, hogy a 2 db gyalogátkelőhely tervezési költségeire 50.000,- Ft + 
ÁFA  összeget,  az  eljárási  illetékre  további  20.000,-  Ft  összeget  biztosít  az 
önkormányzati költségvetés általános tartaléka terhére.
Kötelezi  a jegyzőt,  hogy a határozat  tartalmát  vegye figyelembe a következő 
rendeletmódosításnál.
Felhatalmazza a polgármestert  a tervezés megrendelésére,  valamint  az eljárás 
lefolytatására.

Felelős: Szász János polgármester
             Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: 2010. november 15.
                folyamatos

IV. napirend

Polgármesteri Hivatalban megüresedett
álláshely betöltéséről döntéshozatal 

 

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7.  számú melléklete.
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Szász János polgármester
Úgy  gondolom,  hogy  vannak  olyan  betöltetlen  álláshelyek,  amit  be  kellene  tölteni. 
Megfigyelve a munka menetét, a mindenkori helyettesítést ezen a területen az önkormányzat 
nem takarékoskodott, sőt nem biztos az, hogy a hivatal munkájára nem üt vissza a betöltetlen 
álláshely.  A nyugdíj előtt lévő kolléganő helyett be kellett volna valakit tanítani. Jelenlegi 
feltöltetlen   állásra  nem tudtak  senkit  betanítani.  A  plussz  munkák  kifizetése,  rendezése, 
hogyan történt, hol volt itt megtakarítása az önkormányzatnak?  Kérem a Jegyző Asszonyt 
tájékoztasson. 

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
November 30-ával szűnik meg a jogviszonya a pénzügyes kolléganőnek, december 1-el válik 
betölthetővé az állás. Szakmai képesítéshez kötött munkahelyek. A helyettesítés költsége a 
bérmaradvány terhére történt, 1-1 összegű fix helyettesítéssel, más pénzügyi fedezet nem volt. 
Be kellene tölteni a határozat-tervezettel összhangban pályáztatással, a szakmai feltételeknek 
meg kell,  hogy feleljen. Főkönyvi könyvelést államháztartási szakon szerzett,  és regisztrált 
mérlegképes  könyvelői  képesítéssel  lehet  ellátni.  A  jelenlegi  főkönyvi   könyvelőnk 
előreláthatólag 2,5 év múlva nyugdíjba megy és minimum egy évet vesz igénybe,  hogy a 
munkáját betanulja az új munkaerő.

Szász János polgármester
Szeretném tájékoztatni a Jegyző Asszonyt,  hogy ez nem versenyvizsgás. Alapvető feltétel, 
hogy  szakmai  képzettsége  legyen  és  petőfiszállási  lakosnak  kell  lennie.  Ehhez  szeretnék 
ragaszkodni, szeretnék a pályakezdőknek munkahelyet teremteni.

Homoki-Szabó József képviselő
A  fix  összegű  helyettesítési  összeg  mekkora  mértékű,  ez  az  összeg  a  pályakezdő  bérét 
fedezné-e?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Bruttó 70.000,-Ft lett kifizetve a két kolléganőnek a bérmaradvány terhére.

Rádi Györgyi képviselő
Erre az álláshelyre nem veszünk fel embert. Ezt az álláshelyet meg fogjuk szüntetni, ez volt a 
képviselő-testület valamikori véleménye. Célszerű ezt a napirendi pontot és a zárt ülés egyik 
napirendi pontját együtt kezelni.

Szász János polgármester
Most nemcsak  a  most  30-án  lejárt  helyettesítésről  beszélek,  hanem majd  a  két  év  múlva 
nyugdíjba vonuló kolléganőről is. Ez a helyettesítési probléma a jegyző anyagánál is fennáll. 
A Képviselő Asszony arra gondol, hogy vonjuk össze és együtt tárgyaljuk zárt ülésen.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal  úgy  dönt,  hogy  a  -   Polgármesteri  Hivatalban  megüresedett  
álláshely betöltéséről –napirendi pontról  zárt ülésen fognak dönteni.
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V. napirend

Új álláshely ( 6 órás) létesítéséről döntéshozatal

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8.  számú melléklete.

Szász János polgármester
Megszaporodtak  a  közterületek  nagysága,  a  meglévő  munkák,  a  helyettesítések.  A  falu 
rendjének fenntartására nem elegendő 2 falugondnok és egy karbantartó. A közmunkásokkal 
nem tudjuk mi lesz jövőre, igényünket beterjesztettük.. Most is kerül-fordul az iskolától kell 
segítséget  kérni.  A  konyhánál  is  az  ebédkészítés  időpontját  előbbre  tettem.  A 
tanyagondnokoknál  is  a helyettesítések  katasztrófálisak.  Szeretnék egy 6 órás  karbantartót 
alkalmazni.

Nagy János képviselő
Osztom a nézetet,  kellene  egy parkgondozó de csak később, nem december  1-vel,  hanem 
valamikor tavasszal. Elhangzott, hogy a két tanyagondnok továbbképzésen van, vagy éppen 
testületi ülésen, a tanyagondnokok helyettesítésével kapcsolatban lépni kell. Ki kell venni egy 
embert a munkából, rohanni az ebéddel, szétlocsolni, deresen megy ki az ebéd örülök, hogy 
ezt más is lássa. Nem tartom helyesnek, néhol sok fölösleges munkát magunkra vállalunk, s 
utána kapkodunk. Egy ember nem tudja, és nem is lehet tőle elvárni, hogy két körzetben helyt 
álljon és a karbantartási munkákat is elvégezze.  Mi jól el vagyunk itt, de dolgozik egy másik 
ember  helyettünk.  Ki  kell,  hogy mondjam,  mert  a  lakosságnak is  ez  a  véleménye.  Odáig 
jutottunk, hogy felveszi a gyerekeket és azokkal együtt kerül ki az ebéd negyed hatkor. 

Szász János polgármester
Ebben a dologban át kell gondolni sok mindent. Most utasítottam a konyhásokat,  hogy az 
ebéd  fél  11-re  legyen  kész  és  így  hamarabb  ki  tudnak  menni  a  tanyagondnokok  az  elő 
kanyarral.  A  tanyagondnoki  szolgálat  helyettesítésénél  van  lehetőség  egy  tanfolyamot 
elvégezni, kérdezem a Jegyző Asszonyt.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Meg van a lehetősége annak amit már régóta vártunk, hogy egy tanyagondnoki  helyettesítési 
tanfolyamra elmenjen valaki, csak biztosítani kell rá a fedezetet ami 40.000,- Ft. De végre 
lehetőség van rá.
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Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Önök előtt nem nagyon ismeretes, hogy ebben az évben október végéig összesen 30 napra 
kérték el Mészáros Istvánt tőlem. Nálunk Ő nemcsak udvaros, hanem karbantartó is. Először 
megszavazta  a  képviselő-testület,  hogy  az  iskolánál  és  az  óvodánál  lássa  el  ezeket  a 
feladatokat,  utána  megkapta  a  művelődési  házat  is.  Nyáron  amikor  ki  szeretném  adni  a 
dolgozómnak a szabadságot,  mert  munkáltatói  kötelességem, hogy december 31-ig ki kell 
adni  a  szabadságot.  Mészáros  István  mikor  nyáron  mehetett  volna  szabadságra  a  két 
tanyagondnokot  helyettesítette.  Aztán októberben az  tanyagondnok elment  szabadságra,  a 
karbantartó táppénzre, megint elkérték tőlem a dolgozómat. A végtelenségig nem lehet, hogy 
az én munkám maradjon. Kiszámoltam mi az olcsóbb, ha egy D/6-os besorolással veszünk fel 
valakit,  akkor  nem  egy  18-20  éves  jogviszonnyal  rendelkezőt  kellene,  hanem  kevesebb 
jogviszonnyal,  hiszen  annak  kevesebb  lenne  a  bére  is.  Sőt  most,  mivel  a  karbantartó 
táppénzen van, a munkáját meg Mészáros István úgy látja el, hogy az én bérem van mögötte, 
így a karbantartó bére megmarad. Tehát nem kerül ez annyiba, ahogy le van írva. Meg kell 
nézni  mi  kerül  több,  kifizetni  a  helyettesítéseket,  a  túlórákat,  vagy  kifizetni  egy  állandó 
embert aki csak a helyettesítéseket és a karbantartást látná el.

Homoki-Szabó József képviselő
Teljesen  érint  bennünket  ez  a  probléma,  úgy  néz  ki,  hogy  a  helyettesítések  nincsenek 
megoldva.  Ugyanis  Petőfiszálláson  annak  idején  3  körzet  lett  kialakítva,  amit  két 
tanyagondnok lát  el.  Az is igaz, hogyha egy tanyagondnok távol van egy főnek fizikailag 
képtelenség helyettesíteni a másik tanyagondnokot. Borzasztó nagy a terület. Nem értem, azt 
hogy deresen megy ki a ebéd, mert ilyen nekem még soha nem jött vissza panaszként. Azt se 
értem, hogy aki helyettesít, az ugyanabban az időben el tudná látni a feladatot, mint mi. Az új 
intézkedéssel, hogy fél 11-re legyen kész az ebéd, így megtudjuk oldani, hogy az ebéd 4 órára 
ki legyen szállítva. Így is keletkezik plussz munkák, mert reggel korábban kell kezdenünk, a 
pénteki  napunk nincs megoldva,  mert  az nekünk is  fél  napra jön ki,  mint  munkavégzésre 
kötelezhető idő. De ilyenkor is reggel fél 8-ra hozni kell a gyerekeket, délután 4 órakor haza 
kell  vinni  őket,  rengeteg  plussz  óránk  keletkezik.  Azt  is  tudomásul  kell  venni,  hogy 
kettőnknek több mint 60 nap törvényes szabadsága van. Az idei nyár különösen kegyetlen 
volt, mert itt volt a helyi parképítés és járdaépítés, ami a karbantartó munkáját igénybe vette. 
Sajnos a karbantartó akkor is betegeskedett, abban az időpontban sem volt megoldva, sem az 
Ő  helyettesítése,  sem a  mienk.  Jogosnak  tartanám,  hogy  egy  legalább  6  órás  munkaerőt 
idehozzunk aki akár  a mi helyettesítésünket, akár a közmunkások koordinálását meg tudná 
oldani.  Ezeket  az  embereket  mindenféleképpen  irányítani  kell.  Nem  fontos  középiskolás 
végzettség,  jogosítvány,  tanyagondnoki  képzés  és  az egészségügyi  szempontoknak kellene 
megfelelnie.



 - 20 -

Czombos Ferenc alpolgármester
Karbantartó van az iskolánál és a hivatalnál is. Én úgy látom, hogy először a dolgozóknál a 
munkáltatói dolgokat kellene helyre tenni. Az Iskola Igazgató Asszony azt mondta, hogy az 
iskola karbantartója a iskola kazánjain kívül mindent megcsinál, sőt még folyamatosan tudja 
helyettesíteni a tanyagondnokokat, akkor a másik karbantartó mit csinál.  Az előterjesztés úgy 
indul,  hogy parkgondozói  álláshely létrehozása,  én mindenképpen  Nagy János Képviselő 
Úrhoz csatlakozom, hogy térjünk vissza következő év májusban.
Ha december 1-én létrehozunk egy állást, én ugyanúgy továbbra sem látom a tanyagondnokok 
helyettesítését  biztosítottnak.  Előre  is  elnézést  kérek  tőlük,  de  a  tanyagondnokok  maguk 
határozzák meg a feladatköröket. Ők határozzák meg, hogy 3 hétig nem megyek be dolgozni, 
mert annyi túlórám van. Ezeket kellene először is rendbe tenni. Addig óva intenék mindenkit, 
hogy december 1-ével létrehozzunk egy állást.

Rádi Györgyi képviselő
A közmunkások soha nem dolgoztak ilyen jól, mint most. Ezeknek az embereknek a bérének 
a 70 illetve 80 %-át biztosítja az állam. Én inkább ilyen  szinten gondolkodnék, hogy egy 
embert kiemelnék közülük, aki ennek a munkának az irányítását felügyelné Őket. A hivatal 
karbantartójával elvégeztetnék egy tanfolyamot, hogy tudjon szabályosan helyettesíteni. Az 
álláshelyet  ha  létrehozzuk,  akkor  mindenképpen  csak  2011.  márciusától,  a  következő 
költségvetésre tervezném.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző 
November  30-ig  vannak  közmunkások,  nem  mink  határozzuk  meg  a  határidőket.  Szász 
százalékban teljesítettük a közcélú, közhasznú foglalkoztatási tervünket. Minden év február 
15-ig fogadtatom el a képviselő-testülettel, ez már túl van teljesítve. Kaptunk még lehetőség 
két  emberre  vonatkozólag  november  30-ig.  Minden  lehetőséget  kihasználunk.  Ezek  az 
emberek máshová is beadják az igényüket, hogy hol szeretnének dolgozni. 

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ilyen intenzitással még nem dolgoztak közmunkások, olyan mintha fellélegzett volna falu.. 
De ettől az én problémám nem lett megoldva. Meg szeretném kérdezni, hogy december 30-ig 
hány napjuk van bent a tanyagondnokoknak. Nem tudom a Mészáros Istvánt egy napra  sem 
tovább kölcsön adni. Most jelenleg egy ember van három munkahelyen, én azt mondom a 
képviselő-testületnek,  mert  én  is  belátom,  hogy  nincs  pénzünk.  Legalább  azon 
gondolkodjunk, hogy a közhasznú munkát megkérni, hogy üljön fel és hordja ki az ebédet, 
vagy pedig erre a két hónapra, (ez nem kerül az önkormányzatnak pénzbe, mert a karbantartó 
táppénzes állománya miatt a bére bent maradt) vegyünk fel egy embert és oldjuk meg vele a 
helyettesítést. Csináljunk egy megbízási szerződést a  helyettesítési feladatok ellátására. Ha a 
testület nem engedi meg, akkor kérdezem, hogy egy ember hogyan fogja ellátni három ember 
feladatát. Én tovább kölcsön adni az emberemet nem tudom.

Szász János polgármester
Megkaptam a Képviselő Asszony írásos kérelmét, hogy nem tudja tovább rendelkezésünkre 
bocsátani a dolgozóját.
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Rádi Györgyi képviselő
Azt szeretném megkérdezni, hogy ki dolgozik és ki nem, miért van ekkora feszültség?

Szász János polgármester
Vannak  olyan  dolgok  amik  zavarosan  vannak  kezelve.  Ezek  a  helyettesítések  a  munka 
rovására fognak menni. A tanyagondnoki dolgot nem lehet kiszámítani, mert nap mint nap 
jönnek olyan dolgok, ami nem lehet kiszámítani.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Van a két tanyagondnok, akiknek túlórái továbbképzései, szabadságai, egymás helyettesítése 
nem működött,  nem működik. Egy harmadik ember kell,  hogy helyettesítsen. Az általános 
helyettesítő az én dolgozóm volt. Vitte tőlem a bért és egy másik munkahelyen dolgozott, ez 
évekig így ment. Az én dolgozóm kell hogy helyettesítsen, de az én dolgozómat soha nem 
helyettesítette senki.

Czombos Ferenc alpolgármester
Továbbra is azt kérem minden munkáltatói jogkörrel felruházott vezetőtől, hogy gyakorolják 
jogaikat saját területükön. Mindig álproblémákat kreálunk. Igaz, hogy december 31-ig ki kell 
adni a szabadságot, de vannak kivételes esetek, hogy átvihető az a szabadság  a következő 
évre.  A  szabadság  bizonyos  százalékával  rendelkezik  a  munkavállaló.  A  tanyagondnoki 
munkával kapcsolatban csak azt látom, hogy most nyáron volt ellenőrzés, kérdezem Önöket 
hány ponton marasztaltak el feleslegesen bennünket.  Legjobb tudomásom szerint nem.
A közmunkához kénytelen vagyok visszakapcsolódni, nem értek egyet a Polgármester Úrral, 
hogy azt sem tudjuk, hogy a jövő évbe mi lesz. Most van az a kormányzat aki még inkább 
próbálja ennek a lehetőségeit kihasználni. Amikor februárban kérést intéz a Jegyző Asszony a 
költségvetés  időszakában  a  képviselő-testület  fele,  ugyanakkor  ne  feledkezzen  meg  a 
képviselő-testület  ezekre  az  adatokra  nagyobb  pénzkeretet  biztosítani  és  akkor  nagyobb 
létszámmal  lehet  ugyanezeket  az  embereket  kihasználni  és  legyen  erre  fogadókészség. 
Egyetértek a Képviselő Asszonnyal, hogy a közmunkások közül kell egy embert kiemelni, aki 
felügyel rájuk, és nem a polgármesternek, vagy a jegyzőnek kell napi 8 órában rájuk figyelni.
Azzal nem értek egyet, hogy már most döntést hozzunk,  azt javaslom  2011. márciusában 
térjünk vissza rá.
 
Szász János polgármester
Jelzem, hogy az első héten az első intézkedésem az volt,  hogy mondtam a Kolléganőnek, 
hogy írjunk kérvényt a közmunkások bővítésére. 

Homoki-Szabó József képviselő
A Jegyző  Asszony felvétésére  szeretnék reagálni,  mindig  azt  mondja,  hogy a  karbantartó 
nincs helyettesítve, a nyáron az összes közmunkás a helyi karbantartót helyettesítette. Ugyanis 
azt  a munkát  helyettesítették amit  a  karbantartónak kellett  volna.  Semmi problémám nem 
lenne, ha egy közmunkás néha beugrana nekünk is segíteni.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Engedtessék meg , egy pályázat lebonyolítását a faluban egy ember végezze.
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Szász János polgármester
A kérdésem az, hogy hozzájárulunk-e az egy fő helyettesítéshez, vagy elnapoljuk a jövő évi 
költségvetésre februárra. Ha elnapoljuk, akkor arra kérem az iskola vezetőjét, hogy járuljon 
hozzá a mindenkori helyettesítéshez.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Nem járulok hozzá. Le hullanak a falevelek, a csatornát ki kell tisztítani. Meg kell csinálni a 
különböző karbantartási munkákat. Nem állapot, hogy én helyettesítsem a hivatalnak a három 
munkáját.  Én  szeretném  a  saját  munkáltatói  jogkörömet  gyakorolni,  a  saját 
munkavállalóimmal.

Szász János polgármester
Akkor  arra  kérek  mindenkit,  hogy  helyettesítőnek  vegyünk-e  fel  valakit  és  az  álláshely 
februárra maradna, vagy a helyettesítés is a következő évre tolódjon.

Nagy János képviselő
Arra is csak alkalmas embert lehetne felvenni eseti szerződéssel, egészségügyi kiskönyv , stb.
Mészáros István ott van az óvodánál is, ellátja az ottani karbantartói feladatokat is, plussz még 
a tanyagondnokokat is helyettesíti, rengeteget dolgozik.

Homoki-Szabó József képviselő
Most  már  kell,  hogy  szóljak,  a  deres  ebédet  kikérem  magamnak.  Van  egy  hőtárolós 
ebédhordónk, ha azt mindenki használja az ebéd nem hül ki. A másik Mészáros István nem 
mind  a  két  tanyagondnokot  helyettesíti  ma  sem,  mert  az  egyik  tanyagondnok  most  is 
szolgálatba  van.  A  parkgondozói  állást  tegyük  át  márciusra,  a  helyettesítést  oldjuk  meg 
helyben, oldják meg a munkáltatók. Az iskolánál is besegítenek a közmunkások, próbálják 
akkor helyettesíteni a távol levő dolgozójukat.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Nem azt mondtam, hogy nem, de október 3-tól nem láttam a munkásomat. A karbantartómnak 
nem az a feladata, hogy a munkáján kívül még ellássa a két tanyagondnok helyettesítését.

Szász János polgármester
Akkor elvi hozzájárulásukat kérem, hogy a mindenkori parkbővítés egy embert vegyünk fel a 
jövő évben, vagy ezt is vessük el. Ebben szeretném ha szavaznánk

Czombos Ferenc alpolgármester
Azt javaslom, hogy az kerüljön a határozatba, hogy a februári testületi ülésen visszatérünk rá.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Nem kaptam rá választ, hogy hány nap szabadságuk van a tanyagondnokoknak.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem tudom megmondani, nem én vagyok a munkáltatójuk.
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Szász János polgármester
Kérem,  hogy szavazzunk,  hogy áttesszük a  – parkgondozói  álláshely létrehozásáról  szóló 
napirendet februárra, és majd akkor visszatérünk rá.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal  úgy dönt, hogy a - Parkgondozói álláshely létrehozásáról  –szóló  
napirendi pontról a 2011. februári  ülésen fognak dönteni.

VI. napirend

Földutak rendbetétele

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9.  számú melléklete.

Szász János polgármester
Vannak elképzeléseim a földutak rendbetételére,  a szomszéd községben például  közösségi 
felhívást kezdeményeztek mindenki gépparkjára tekintettel, hogy aki a saját területe melletti 
földutakat  megcsinálja,  a  gázolajat  az  önkormányzat  állja.  A  dohányosokkal  beszéltem 
személyesen,, felajánlották gépeiket, állnak segítségünkre. Pintér Sándor ajánlott fel homokot 
a kanyarból,  ingyen bérmentesen.  Minél gyorsabban kellene intézkedni,  hogy járható utak 
legyenek. Ehhez kérem a segítséget a képviselőktől.

Rádi Györgyi képviselő
Ezt az összeget elfogadhatónak tartom, kezdjük el minél előbb a munkát.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Azt halottam, hogy nagyon sok településen a Jegyző megtudja, hogy a faluban fakitermelés, 
vagy olyan  munkálatok  vannak amit  nagy gépekkel  végeznek,  ezek  a  cégek,  vállalkozók 
bejelentési kötelezettséggel tartoznak, és utána kaukciót  fizetnek ezek a vállalkozók, hogy 
ahol kitermelik a fákat, vigyáznak a dűlő utakra,  azonban ha tönkreteszik az utakat, vagy a 
közutakat letörik, akkor abból a pénzből vannak helyreállítva az utak. Nálunk ez így van-e?

Czombos Ferenc alpolgármester
Jegyző Asszony tessék kérni telefonszámot.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Jászszentlászlói jegyző mindig kaukciót kér.
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Nagy János képviselő
A  télre,  hóra  elkülönített  összeg  ez  az  582.800,-  Ft  semmire  sem  elegendő.  Ha  ebből 
elkezdjük a dülő utakat javítani nem marad télre semmi. Van egy javaslatom, személyesen 
mondtam, hogy járjuk végig a dülőutakat, a lehetőségeinkhez és a lakosság lehetőségeihez 
képest  adjuk ki  a munkánkat.  A földje  végén tegye  rendbe a fákat,  írásban, hogy ne érje 
bántódás, szedje ki  de a tuskókat is. Van egy önkormányzati  rendeletünk, hogyha írásban 
beadja, akkor a földje végén lévő fákat kitakaríthatja, elviheti. Járhatóvá kell tenni az utakat. 
Van olyan ember aki hajlandó lenne megcsinálni, ha elvihetné a kiszedett fákat, gallyakat. Én 
csak tolmácsolom a kérésüket, de az nem állapot, hogy állandóan azt hallgatom, hogy éjjel-
nappal lopják a fákat.

Czombos Ferenc alpolgármester
Amilyen esztendő volt, most nem lesz látványos látszata az útkarbantartásnak. Meg kellene 
várni, hogy az utak megszáradjanak.

Homoki-Szabó József képviselő
Azt szerettem volna,  hogy közösen válasszuk ki azokat  az utakat amiket  sürgősen rendbe 
kellene tenni.

Szász János polgármester
Sok helyen a földtulajdonosok beszántják a dűlőutakat és elvárják, hogy a Jegyző Asszony 
intézkedjen és tegyük rendbe az utakat. 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet. 

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

                                                                              
193/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
A földutak rendbetételére

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester  - dűlőutak karbantartására vonatkozó – előterjesztését,  és 
úgy dönt, hogy 300.000,- Ft + ÁFA összeg erejéig a dűlőutak karbantartásának 
megoldását kezdje el.

Felelős: Szász János polgármester
Határidő: azonnal
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VII. napirend

Díszcserjék megvásárlásához anyagi támogatás
biztosítása

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10.  számú melléklete.

Szász János polgármester
Szeretnék a község belterületén egy egységes képet kialakítani. Akarják az emberek a szépet, 
akarják,  hogy  a  falu  képe  megváltozzon.  Először  is  facsemetékkel  beültetnénk  a 
kereszteződéstől a gyógyszertárig, és a kereszteződéstől az orvosi rendelőig húzódó útszakasz 
melletti részt. Indítsunk el egy közösségi munkát, kell hogy javuljon a falu képe. Körül-belül 
50-60  db  fa  kellene.  A  vadszilva  fa  nagyon  szépen  virágzó  látványos  fa  lenne.  Az 
útszakaszokon a nem ideillő fákat ki kell vágni, ugyanúgy a leendő telkeknél is Fórumháztól 
indulva egy közösségi munka keretében. Ehhez szeretném a testület hozzájárulását kérni. A 
kiszedett fákat szeretném a hivatal és az iskola  kazánjainak fűtésére felhasználni. Szeretném, 
hogy  ez  a  falu  megszépüljön  és  ezt  a  saját  hatáskörünkbe  megoldani.  A  vasút  melletti 
földterületet is szeretném ha  önkormányzati tulajdon lenne, mivel a két bérlő nem használja, 
minden álmom az, hogy ott egyszer egy park legyen. 

Tóth Vince Ügyrendi Bizottsági tag (nem települési  képviselő)
A fák telepítése a falu képet meghatározó eleme lenne az ide érkezők számára. A fasort utána 
tovább lehetne bővíteni az egész falun végig.

Szász János polgármester
A lakosok bevonásával egy mozgalom keretében nekiállunk és együtt csináljuk.

Czombos Ferenc alpolgármester
Azt néztük-e, hogy a villanyvezeték melyik oldalban van, ahhoz képest hová ültetünk? Ez a 
vadszilva nagy lombkoronájú, sok helyet elfoglal. A Dobosék előtt meglévő fenyő érinti-e  az 
ültetési vonalat.

Szász János polgármester
Minden fa ápolást igényel, de az egyik oldalon nincs villanyvezeték. A Dobosék előtti parkot 
szeretném, ha az később egy igazi park lenne. 

Homoki-Szabó József képviselő
A villanyvezeték alá kisebb fákat lehetne ültetni, például a sorbust, mert az kisebb lombozatú 
fa és tavasszal az is gyönyörű tud lenni.
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Szász János polgármester
Szeretném ha a képviselő-testület meghatározna egy összeget, a fuvarozói költség az enyém.

Nagy János képviselő
Javasolnám, hogy a Nagycsaládosoknál elindult egy akció, ezt itt nem lehetne érvényesíteni, 
gondolok itt a facsemete jegyre.

Czombos Ferenc képviselő
Hatalmazzuk fel a polgármestert, hogy próbálja a lehető legolcsóbb változatot, amiről utólag 
úgy is be fog számolni a testületnek.

Szász János polgármester
Szavazásra  bocsátja  a  határozat-tervezetet,  úgy hogy 250.000,-  Ft  bruttó  összeg erejéig  a 
képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a facsemeték megvásárlására.

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

                                                                              
194/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Díszfák megvásárlásához anyagi támogatás
biztosítása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester  - facsemeték megvásárlására vonatkozó – előterjesztését, és 
úgy  dönt,  hogy  felhatalmazza  a  Szász  János  polgármestert  a  facsemeték 
megvásárlására  bruttó 250.000,- Ft anyagi fedezetet biztosít az önkormányzat 
költségvetésének általános tartaléka terhére.

Kötelezi a Jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál vegye figyelembe 
ezen határozat tartalmát.

Felelős: Szász János polgármester
Határidő: facsemeték megvásárlása azonnal
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VIII. napirend

Külterületi ingatlantulajdonosok szilárdhulladék
elhelyezésére szolgáló gyűjtőpont meghatározása

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11.  számú melléklete.

Szász János polgármester
Megkeresés érkezett, szeretnék, ha a képviselőtestület döntene arról, hogy más helyen legyen 
kijelölve  a gyűjtőpont.  A kanyarban lévő szemét  lerakása,  ahol  legtöbbször  széthordják a 
kutyák, elfújja szél, nagy gondot jelent. Nem tudom lehetne-e valahol zárt területen, kerítésen 
belül.  Milyen megoldást lát a képviselőtestület.

Rádi Györgyi képviselő
Nem a szállítással van a  gond, hanem azzal, hogy a lakosok nem megfelelő zsákba teszik a 
szemetet. Kell, hogy a teherautó odaférjen, nem szabad bezártnak lennie, mert Csongrád így 
kéri.

Homoki-Szabó József képviselő
Volt egy tájékoztató táblánk, ami hónapok óta el van tűnve, erre ki lehetne helyezni, hogy 
mikor és milyen formában lehet a hulladékot kitenni, szeretném ha ezt később pótolnánk. Van 
egy elképzelésem a területre a Csáki hegy előtt van egy csatorna annak a partjára, igazából 
távol vannak tőle a lakások ott el tudnék képzelni kialakítani egy területet. Sövénnyel körbe 
lehetne venni a szemét telepet , így később elfogadható küllemet adna neki. Ezt a sövényt bent 
is el tudnám képzelni

Szász János polgármester
Támogatom az ötletet, a helyet kellene meghatározni. Be lehetne-e keríteni ?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem lehet bekeríteni, ez egy gyűjtőpont, a gyűjtőszigetet lehet a gyűjtőpontot nem.

Szász János polgármester
Konténereket lehet-e kérni?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Írásban megkérem, amennyiben ha van lehetőség rá akkor igen. Az a baj, hogy a külterületi 
lakosok nem jó időpontban teszik ki a szemetet.
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Czombos Ferenc alpolgármester
Így hogy nincs tábla nem is tudja olvasni mikor kell kivinni, de a fegyelmezetlenség is benne 
van.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Meg kell próbálni a konténert, nem hordanák szét a kutyák a szemetet.

Tóth Vince Ügyrendi Bizottsági tag (nem képviselő)
Nem tudom helyileg elhelyezni most kinek az ingatlanán van a szemét. Kinek a tulajdonában 
van a régi gázcseretelep, talán ott is lehetne, közel van az úthoz még sincs annyira szem előtt. 
Azzal van a probléma, hogy az ingatlantulajdonosnak a lakóhelyéhez közel van. Mindenkinek 
a szemét szúrja, mert aki a faluba érkezik először rögtön azt látja. 

Szász János polgármester
Felmérem a  következő  testületi  ülésre  mind  a  két  lehetőséget,  a  konténert  és  a  bekerítés 
lehetőségét is.

Czombos Ferenc alpolgármester
Azért harcoltam valamikor, hogy kerüljön be a hivatal udvarába, most már nem mondanám, 
de csak azért, hogy ott rálátnak, hogy elvigyék.

Megerősítem az  alpolgármester  véleményét,  a  temetőbe  is  ki  van  téve  a  konténer,  de  az 
emberek  mellé  ledobálják  a  koszorúkat,  szemetet,  holott  félig  sem  volt  még  a  konténer 
megtelve. Nem biztos, hogy ez is megoldás lenne.

Szász János polgármester
Gondom volt a Lélekharangos Kis Úrral is a temetőnek a rendjével kapcsolatosan, mert az 
ottani  állapot  katasztrófális.  Szeretném a  képviselő-testület  felhatalmazását  abban,  hogyha 
bármilyen  gondom van  a  Kis  Úrral,  akkor  a  Lélekharanggal  kötött   szerződést  bármikor 
felmondhassam. 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatokat hozza:
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195/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Külterületi ingatlantulajdonosok szilárdhulladék 
elhelyezésére szolgáló gyűjtőpont meghatározása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester   -  a  külterületi  ingatlantulajdonosok  szilárdhulladék 
gyűjtésének gyűjtőpont kijelölésére vonatkozó – előterjesztését, és úgy határoz, 
hogy  a  novemberi  testületi  ülésre  felmérik  ezen  gyűjtőpont  új  helyének 
meghatározását, vagy a konténer alkalmazásának lehetőségét. 
                     
Felelős:   Szász János polgármester
               Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2010. novemberi testületi ülés

196/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés
esetleges felbontására felhatalmazás

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester   -  Kegyeleti  Közszolgáltatási  Szerződésre  vonatkozó  – 
szóbeli  kérését,  és  úgy  határoz,  hogy  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
Lélekharangok   Szolgáltató  és  Kereskedelmi  KKT-val  kötött  Kegyeleti 
Közszolgáltatási Szerződés indokolt esetben történő  felbontására.

Felelős: Szász János polgármester
Határidő: a szerződésszegés pillanata
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IX napirend

Előterjesztés a jegyző helyettesítésére

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12.  számú melléklete.

Szász János polgármester
Ha a Jegyző Asszony nem tud részt venni a testületi üléseken, hosszabb időn keresztül távol 
van,  akkor  veszélyezteti  a  munkát.  Szeretnék  erre  megoldást  keresni,  a  képviselőtestület 
állásfoglalását  kérni.  A  jegyző  helyettesítésére  két  lehetőség  van:  az  egyik  az  aljegyző 
kinevezése,  de ez a lakosságszám miatt  nem lehet,  a másik lehetőség pedig más település 
jegyzőjének a foglalkoztatása, amit nem javasolnék. Itt határidőhöz vannak kötve dolgok és 
ha a Jegyző Asszony lebetegszik megáll az élet, mert nincs aki helyettesítse. Nem az aláírás, 
mert  az  adott  dolog.  Ad-hoc  jelleggel,  ha  a  Jegyző  Asszonyt  helyettesíteni  kell  testületi 
ülésen,  megoldást  jelent  egy  másik  teleülés  jegyzőjének  felkérése,  illetve  amit  már 
alkalmaztak is, amikor egyik köztisztviselő van jelen a jegyző helyett.

Czombos Ferenc képviselő
Azt javaslom, hogy előzetes egyeztetést folytassunk le a hivatalban dolgozók körénél. Én a 
helyettesítést más település jegyzőjével elvetném, jobb lenne ha házon belül maradna. Nem 
tartom szerencsésnek ha más ember látna bele az ügyeinkbe. Felkérem a Jegyző Asszonyt, 
hogy beszélje  meg az érintett  személyekkel  az lehetőséget  és minél  előbb lépjünk ebbe a 
dologba, a külsőst pedig elvetni.
 
Szász János polgármester
Elvetjük azt hogy külsős, elvetjük azt hogy ad-hoc jelleggel, a hivatalon belül kell szétnézni a 
Jegyző Asszonynak a helyettesítés megoldására. Két fő aki ebben érintett.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az akadályoztatás, mint jogintézmény nincs szabályozva egyetlen jogszabályban sem. Mit ért 
a  képviselőtestület  az akadályoztatáson.  Mi az,  hogy helyettesítés? A kiadmányozás  és az 
ellenjegyzés  le  van  födve.  A  testületi  ülésen  részt  vegyen  és  ott  reagáljon,  annak 
helyettesítését kéri a testület.. Az akadályoztatáson a 30 napot meghaladót értik?

Szász János polgármester
Hosszabb  távolmaradás  például  a  30  napon túli  távollét.  Két  személyt  lehet  a  hivatalban 
felkérni  erre  a  feladatra  akik  a  képesítési  előírásoknak  megfelelnek,  Feketéné  Tarjányi 
Margitot és Dr. Torma Andreát.
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Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Elhangzott,  hogy  30  napot  meghaladó,  nem  szeretném  ha  ez  így  kerülne  leírásra.  Úgy 
gondolom, ne ez a 30 nap kerüljön  bele, hanem az hogyha szükség van a jegyzőre, akkor a 
Polgármesteri Úr által megkért dolgozó lássa el a feladatot. 

Nagy János képviselő
Elhangzott  a  30  nap  akadályoztatás,  eddig  sem  voltunk  kétségbeesve  ez  miatt.  Jelen 
viszonyok között  az egyik  köztisztviselőnél  összeférhetetlenséget  látok.  Utána egy családi 
vállalkozás lesz ez a képviselőtestület. Törvényileg nehogy megtámadhatók legyünk.

Szász János polgármester
Megkérem a Képviselő Urat beszéljünk konkrétumokról, gondolom Dr. Torma Andreáról van 
szó.

Erdélyiné dr.Klimó Ildkikó jegyző
Nem tartom szerencsésnek Ő 1/6-os részben munkáltatója a jegyzőnek. Kérje fel a testület 
akkor a másik kolléganőt Feketéné Tarjányi Margitot.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A képesítési előírásoknak megfelel a kolléganő, bizonyított a választásoknál is.

Homoki-Szabó József képviselő
Amennyiben a Jegyző Asszony akadályoztatva van 1-2 hétig a testületi ülés előtt, akkor az Őt 
helyettesítő kolléganő készíti el a testületi anyagot is?

Szász János polgármester
Kérem  a  Jegyző  Asszonyt,  hogy  tisztázza  le  a  két  köztisztviselővel  ezt  a  dolgot,  és  a 
következő ülésen azt az egy személyt nevezze meg.

Czombos Ferenc alpolgármester
A  Jegyző  Asszony  kapjon  felhatalmazást,  hogy  a  saját  maga  helyettesítését  járja  körbe 
hivatalon belüli megoldással, majd a jövő testületi ülésre visszajön egy  megoldási javaslattal, 
amit elfogad a testület, vagy nem.

Rádi Györgyi képviselő
Vissza kell hozni a testület elé mindenképpen.

Szász János polgármester
Szavazzunk  abban,  hogy  a  képviselőtestület  hatalmazza  fel  a  Jegyző  Asszonyt,  hogy  a 
következő testületi ülésre dolgozza ki a jegyző helyettesítését.

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



 - 32 -

197/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Jegyző helyettesítése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester  - Jegyző helyettesítésére vonatkozó – előterjesztését, és úgy 
határoz, hogy felhatalmazza Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyzőt,  hogy a 2010. 
novemberi  testületi  ülésre  dolgozza  ki  a   jegyzői  munkakör  helyettesítését 
hivatalon belüli megoldással.

Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2010. november

X. napirend

Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi belső
ellenőrzési tervéről

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13.  számú melléklete.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Október 30-ig meg kell hozni a határozatot. A belső ellenőrzés a polgármesteri hivatalnál a 
bizonylatok alaki, tartalmi és a szabályzatok teljes körének megfelelőségére irányul.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

198/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Az önkormányzat belső ellenőrzési terve

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Erdélyiné 
Dr.Klimó Ildikó jegyző  - az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervéről 
– előterjesztését, és úgy határoz, hogy a 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tervet jóváhagyja.

Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2010. október 30.

XI. napirend

Seres Lajosné anyakönyvvezetői megbízatásának
visszavonása és Szász János Attila polgármester

házasság megkötésére vonatkozó megbízása

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14.  számú melléklete.
-
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A képviselő-testület 1991-ben határozattal megbízta az akkori polgármestert, hogy a  hivatal 
születési,  házassági,  halotti  anyakönyvét  vezesse  és  közreműködjön  házasságkötésnél, 
valamint családi ünnepségek társadalmi megrendezésénél. Most ezt a megbízást vissza kell 
vonni. A Polgármester Úrnak lehetősége van az anyakönyvvezető által előkészített házasság 
megkötésére, de az  anyakönyvbe bejegyzést nem tehet.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat.

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

199/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Seres Lajosné anyakönyvvezetői megbízatásának
visszavonása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Erdélyiné 
Dr.Klimó Ildikó jegyző előterjesztését és úgy határoz, hogy az 1991. június 20. 
napjától a 33/1991. ÖKT. határozatban adott – a Polgármesteri Hivatal születési, 
házassági,  halotti  anyakönyvét  vezesse  és  közreműködjön  házasságkötésnél, 
valamint a családi ünnepségek, társadalmi megrendezésénél – megbízást Seres 
Lajosné volt polgármestertől visszavonja. Ezen megbízás visszavonását bejegyzi 
Seres  Lajosné  Keserű  Ilona  8601.  számú  teljes  anyakönyvi  szakvizsgára 
vonatkozó  bizonyítványába,  amit  a  bejegyzés  teljesítése  után  Seres  Lajosné 
rendelkezésére bocsátja.  

Felelős: Szász János Attila polgármester
Határidő: 2010. október 30.
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200/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Szász János Attila polgármester házasság 
megkötésére vonatkozó megbízása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Erdélyiné 
Dr.Klimó Ildikó jegyző előterjesztését és úgy határoz, hogy Szász János Attila 
polgármestert  megbízza  az  anyakönyvvezető  által  előkészített  házasság 
megkötésére.
Ezen megbízás visszavonásig érvényes.

Felelős: Szász János polgármester
Határidő: folyamatos

XII. napirend

Építési telkek kialakítására vonatkozó
előterjesztés

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15.  számú melléklete.

Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
Kellene hozni egy olyan határozatot 10 telek kialakítása tárgyában, hogy a kialakított telkek 
építési telkek terület felhasználási célját szolgálják, négy éven belül az önkormányzat részéről 
ténylegesen  építési  telekként  lesznek  felhasználva,  mert  építési  telkeket  akarunk  eladni. 
Külterületiek az ingatlanok, a belterületbe vonásukat kell elrendezni. Ami nincs beleírva az 
előterjesztésbe, ezeknek a költségei: 3.000.- Ft a térképszelvény, 15.000,- Ft egy illeték és a 
záradékolások költsége pár ezer Ft. Azért kell a határozat,  hogy le tudjuk folytatni a fenti 
eljárást.

Szász János polgármester
Szeretném ezeket a földterületeket rendbe tenni.
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Kis Zoltán műszaki főmunkatárs
Évek óta elhúzódó ügy ez az utolsó lépés, hogy építési telkek alakuljanak itt ki. A település 
rendezési tervünk szerint ezeket a földterületeket belterületbe vonjuk. Volt olyan terv, hogy 
külterületen hagyjuk, hogy ne kelljen  megváltási díjat fizetni. De azt mi már kifizettük.  Itt az 
a  következő lépés,  hogy belterületbe  vonjuk.  Itt  most  újra  kell  záradékolni  a  belterületbe 
csatolási vázrajzokat, az újra záradékolás árát nem tudom, pár 10 ezer Ft-ba fog kerülni. Itt 
15.000,-  Ft az illeték,  3.000,- Ft a térképszelvény.  Csatolni  kell  ezt  a határozatot   és egy 
szerkezeti tervet, ez kell a beadványhoz. Amikor létrejön, kijönnek a földmérők és a telkek 
sarkait kicövekelik. 

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

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

201/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Építési telkek kialakítására vonatkozóan

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Erdélyiné 
Dr.Klimó  Ildikó  jegyző  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  kialakított 
földrészletek- telkek építési telkek terület felhasználási  célját szolgálják, négy 
éven  belül  az  önkormányzat  részéről  ténylegesen  építési  telekként  lesznek 
felhasználva.

Ezen határozatát és nyilatkozatát a Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 
külterületi termőföld belterületbe vonása iránti eljárásban és a végleges más célú 
hasznosítás  eljárása  tárgyában  adja  a  2007.  évi  CXXIX.  Tv.  A  termőföld 
védelméről 15. § (2) és (5) bekezdése alapján. 

Felelős: Szász János polgármester
             Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: folyamatos
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XIII. napirend

A Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete
pályázati felhívásra vonatkozó

támogatási kérelme

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16.  számú melléklete.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A  Nagycsaládosok  Egyesülete  az  önkormányzattól  kérne  120.000,-  Ft-ot,  mint  ön- 
kormányzati  önerőt  a  pályázatra  vonatkozóan.  Továbbá  kérik,  hogy  az  önkormányzat 
előlegezze  meg a teljes  pályázati  összeget.  Van még egy kérelmük  képviselőtestület  felé, 
hogy vállaljon kötelezettséget a terület utógondozásáról teljes egészében a saját költségvetése 
terhére.  A  képviselőtestület  adja  meg  beleegyező  nyilatkozatát  az  ingatlanterület 
hasznosításáról,  hogy  a  pályázat  céljával  összhangban  van.  Kérik  még,  hogy  a 
képviselőtestület  8  napon  belül  készítsen  egy  ajánlólevelet  az  Ökotárs  Alapítvány  felé  a 
Nagycsaládosok  Petőfiszállási  Egyesületének  eddigi  munkája  minősítésére  vonatkozóan. 
Ezek egymásra épülő dolgok.

Szabóné Csíkos Emőke a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének Elnöke
Körül-belül 700.000,- Ft lenne a pályázat teljes összege, ennek a 20 %-a az önerő amit fel kell 
mutatni.

Szász János polgármester
Megkérem Emőkét,  hogy pár  szóval  vázolja  fel  nekünk,  hogy ez  milyen  célt  szolgál.  Ez 
szintén a falu szépítése lenne. Ami abból áll, hogy a művelődési ház mögötti részt szeretnék 
kialakítani egy pályázat útján.

Szabóné Csíkos Emőke a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének Elnöke
A „Zöldövet 2010.” című pályázatot a MOL és az Ökotárs Alapítvány együtt finanszírozza. 
Körül-belül  700.000,-  Ft  a  pályázat  teljes  összege,  20  %  önerőt  kellene  felmutatni.  Az 
önkormányzat  mellett  más civil  szervezetek is támogatnak bennünket. Kérem a képviselő-
testületet  mérlegeljék,  hogy  mennyi  összeggel  tudnák  támogatni  az  önerőt.  A  pályázati 
kiírások kitételként  írták  az utógondozást.  Ha úgy látják,  hogy kiszáradnak a fák a  pénzt 
vissza  is  követelhetik  tőlünk.  Úgy  tervezem,  hogy  valamilyen  öntöző  rendszert  kellene 
beépíteni. Egy parkgondozó is kellene. Szükség van arra is, hogy a képviselőtestület adjon 
egy  beleegyező  nyilatkozatot  az  ingatlanterület  hasznosításáról  a  pályázat  céljával 
összhangban.
Én nem várom el az önkormányzattól, hogy a teljes önerővel támogasson, a civilszervezeteket 
is szeretném ha támogatnának. Márciusban lesz erre a pénzre szükség, november 10-ig kell 
nyilatkoznunk. A facsemete jegyek árusításával is az önkormányzatnál több pénz folyik be 
remélem. Ha nem jön össze a pályázat, akkor ha nem kérik vissza a pénzt, akkor kevesebb 
összegért a park szépítését szeretnénk elkezdeni.
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Homoki-Szabó József képviselő
Ha a facsemete  árából  nem jön össze  a  pályázati  önerő,  akkor  a  hiányzó  önerő összegét 
vállalja fel a testület.

Rádi Györgyi képviselő
Az előterjesztett  120.000,-Ft  helyett  szavazzunk  meg  60.000,-  Ft-ot,  ha  nem jön  össze  a 
facsemete jegyből a pénz, akkor majd hozzáteszünk.

Szabóné Csíkos Emőke a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének Elnöke
Minden most fog kiderülni, úgy tervezem, hogy kb. 700.000,- Ft a pályázat teljes összege. 
2011.  február  16-ig  írják  ki,  hogy nyertünk-e.  Szeretnénk  a  gyermeknapot,  vagy majálist 
ebben a parkban rendezni. Azt szeretném ha mindenki megmozdulna.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Tudom,  hogy az önkormányzatnak kevés pénze van, november  végére tudja meg Emőke, 
hogy a többi civil szervezet mennyi pénzzel lép. Az iskola is támogatja ezt a pályázatot. A 
novemberi testületi ülésen megnézzük, hogy hogyan lehetne ezt kiegészíteni.

Szabóné Csíkos Emőke a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének Elnöke
Az iskolánál a lebontott melléképület tégláit megkaphatjuk-e? Ennek az értékét is meg lehetne 
határozni.  Olyan nyilatkozat készülne,  hogy az önkormányzat  egy bizonyos értékű bontott 
téglával támogatja. Szerintem is várjuk meg a novemberi testületi ülést.

Szász János polgármester
A fenntartását és a terület utógondozását, hogyan képzeli el a képviselőtestület.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Elvileg  támogatjuk,  márciusban  visszatérünk  rá.  Ha  nyer  a  pályázat  úgy  is  találunk  rá 
megoldást, hogy rendbe tartsuk. Meg kell oldani ezt a feladatot.

Szász János polgármester
Nekünk nyilatkozni kell, hogy a területet biztosítsuk a kért pályázati cél érdekében.

Szabóné Csíkos Emőke a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének Elnöke
Elmehetne ez a terület egészen a sportpályáig is.

Czombos Ferenc alpolgármester
Az egész parkhoz akkor szabad hozzáfogni, ha a novemberi testületi ülésen kötelező határozat 
születik. A fenntartást be kell vállalni az önkormányzatnak.

Homoki-Szabó József képviselő
A parkot meg kell csinálni ezzel mindenki egyetért.

Rádi Györgyi képviselő
Az ajánlólevelet felvállalom, hogy elkészítem.
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Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja a  „Zöldövet 2010” pályázatára vonatkozó határozat-tervezetet abban a 
formában,  hogy a Községi  Önkormányzat  Képviselőtestület  kötelezettséget  vállal  a terület 
utógondozásáról  teljes  egészében  a  saját  költségvetése  terhére,  megadja  a  beleegyező 
nyilatkozatát az ingatlanterület hasznosításáról a pályázat céljával összhangban. Felkérik Rádi 
Györgyit, hogy az ajánlólevelet készítse el.
Az előfinanszírozási előlegről a novemberi testületi ülésen fognak dönteni, annyi összeggel 
pótolják amennyi hiányzik az önerőből.  
  
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

202/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
A Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete
pályázati felhívásra vonatkozó támogatási kérelme

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  Községi 
Önkormányzat  Képviselőtestülete  kötelezettséget  vállal  a  Művelődési  ház 
mögötti   park kialakítására - „Zöldövet 2010” pályázat -  utógondozásáról teljes 
egészében a saját költségvetése terhére.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megadja beleegyező nyilatkozatát 
a Művelődési  Ház mögötti  ingatlanterület  hasznosításáról,  a  „Zöldövet 2010” 
pályázat céljával összhangban.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Rádi Györgyi képviselőt, 
hogy 8 napon belül készítse  el az ajánlólevelet az Ökotárs Alapítvány felé a 
Nagycsaládosok  Petőfiszállási  Egyesületének  eddigi  munkája  minősítésére 
vonatkozóan.

Felelős:   Szász János polgármester
                Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2010. november 15.      

Felelős:    Rádi Györgyi képviselő
Határidő:  2010. november 5.
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XIV. napirend

Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének
támogatási kérelme

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17.  számú melléklete.

Szabóné Csíkos Emőke a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének Elnöke
December  4-én  a  Mikulás-váró  délutánt  egyesületünk  felvállalta  A  LEADER  pályázat 
keretében nyertünk a műsorhoz támogatást. Minden évben szoktunk kézműves foglalkozást 
tartani  és   ajándék  csomagokat  készíteni,  amihez  minimális  anyagi  eszköze  maradt  az 
egyesületnek.  Ennek  a  megvalósításához  kérnénk  a  tisztelt  Képviselő-testület  anyagi 
támogatását. Ezen a rendezvény kb. 100-120 gyermek szokott részt venni.

Rádi Györgyi képviselő
Szerintem nem kell erről sokat beszélni, mert minden évben csináljuk közösen régóta. Ezt 
nem a Nagycsaládos Egyesület kapja, szeretném hangsúlyozni, hanem a gyerekek. Támogatni 
szeretném ezt a 100.000,- Ft-ot.

Homoki-Szabó József képviselő
A LEADER pályázat keretében mennyi pénz folyik be a Nagycsaládos Szervezethez?

Szabóné Csíkos Emőke a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének Elnöke
Az összeg pontosan 49.000,- Ft + ÁFA.

Rádi Györgyi képviselő
Leírtuk  a  teljes  költségvetését  a  teljes  rendezvénynek,  de  csak  a  műsorhoz  adták  meg  a 
támogatást.  A  Nagycsaládos  Szervezet  is  szokott  ide  pénzt  csoportosítani,  nem  csak  az 
önkormányzat állná.

Szász János polgármester
Támogatni kell, a problémám az, hogy amennyiben a többi szervezet is beadja a támogatási 
igényét, akkor azoknál is dönteni kell.

Rádi Györgyi képviselő
Ha a 100.000,- Ft-ot lejjebb vesszük, akkor is boldogulnak-e?
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Szabóné Csíkos Emőke a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének Elnöke
300,-  Ft/csomag   értékben  készítünk  150 db Mikulás  csomagot,  és  40.000,-  Ft  kellene  a 
kézműves foglalkozásra, nem minden kézműves anyagunkat feléltünk, elhasználtunk. Azt a 
20.000,- Ft-os támogatást amit minden civil szervezet kap, azt a saját rendezvényeire költi el. 
Ezt az összeget meg az egész falu gyermekeire fordítanánk.

Nagy János képviselő
Ezt az összeget a falu gyermekei kapnák, nem a nagycsaládosok.

Rádi Györgyi képviselő
Akkor az a javaslatom lenne, hogy nem a Nagycsaládosok kapnák, hanem az Önkormányzat 
felvállalja.  A  Mikulás  csomagot  és  a  kézműves  anyagot  vásárolja  meg,  mint  szervező  a 
Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete.
 
Homoki-Szabó József képviselő
Ha a többi szervezet kap támogatást a rendezvényeikre, akkor abból még profitálnak is, Ők 
viszont nem profitra mennek, hanem ajándékozásra és különböző foglalkozásokra.

Czombos Ferenc alpolgármester
Eddig is folyamatosan pályáztak,  ha a pályázat összegek csökkentek, folyamatosan kértek. 
Valahol az összeget kellene lentebb vinni.

Szabóné Csíkos Emőke a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének Elnöke
A LEADER pályázatos pénzt  visszakapjuk.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha adunk 100.000,- Ft-ot, akkor 60.000,- Ft-ot vissza tudtok adni?

Szabóné Csíkos Emőke a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének Elnöke
A 60.000,- Ft benne van a kért összegben.

Czombos Ferenc alpolgármester
Próbáltam nyitni Emőke felé, hogy bővebben fejtse ki, lehet hogy 60-70.000,- Ft-ból is meg 
lehetne oldani a  Mikulás-várást. 45.000,- Ft lenne a Mikulás csomagokra, 15.000,- Ft pedig 
kézművesek foglalkozásra lehetne  bevásárolni.

Homoki-Szabó József képviselő
A kézműves foglalkozásra 40-45.000,- Ft kellene. Én javasolnám a 100.000,- Ft-ot, azzal a 
feltétellel, hogyha nem muszáj  ne költsék el.

Szász János polgármester
A  gyerekeink  Mikulás-várásához  ezt  az  összeget  támogatom  és  szavazásra  bocsátom  a 
határozat-tervezetet.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

203/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
A Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete
támogatási kérelme

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  az   önkormányzat  a 
Nagycsaládosok  Petőfiszállási  Egyesülete  által  megszervezi   a  2010.  évi 
Mikulás-váró  ünnepséget,  és  ugyanakkor  a   kézműves  foglalkozásokat.  Az 
ajándék  csomagok  megvásárlására,  valamint  a  kézműves  foglalkozásokra  a 
vonatkozó kellékekre a saját költségvetése terhére biztosít  összesen 100.000,- 
Ft-ot.

A Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  kötelezi  a  jegyzőt,  hogy  vegye 
figyelembe a határozat tartalmát a következő rendelet módosításnál.

Felelős: Szász János polgármester
             Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2010. október 30.

XV. napirend

Az 57/2010. (III. 24.) ÖKT. határozat pontosítása

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18.  számú melléklete.
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A képviselő-testület  2010.  márciusi  testületi  ülésén hozott  egy olyan  határozatot,  amely a 
közalkalmazotti besorolású és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 
részére vonatkozó étkezési térítési díj megállapítására vonatkozott,  olyan értelemben, hogy 
részükre étkezési térítési díj mérséklést hagyott jóvá, amely 305.- Ft/adag/fő.
Az  óvoda  kéréssel  fordult,  hogy  Őrájuk  is  vonatkozzon  az  mint  a  többi  közalkalmazotti 
besorolású dolgozókra, és szeretnék kérni, hogy a konyha élelmezésvezetőjénél fizethessék az 
általuk rendelt adagok árát. Seres Lajosné polgármester megígérte nekik ezt valamikor 2010. 
szeptember elején.

Szász János polgármester
Javaslom, hogy járuljunk hozzá, hiszen a mi gyerekeinket tanítják.
Szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

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

204/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Az 57/2010. (III. 24.) ÖKT. határozat pontosítása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Erdélyiné 
dr.Klimó Ildikó jegyző előterjesztését és úgy határoz, hogy a Képviselő-testület 
57/2010.  (III.  24.)  ÖKT határozata  az  étkezési  térítési  díj  50  %-os  mértékű 
mérsékléséről,  amely  alapján  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  konyháról 
305,- Ft/adag/fő a térítési díj a Petőfiszállás, Kossuth L. u. 8. szám alatti óvoda 
közalkalmazotti besorolású dolgozói részére is.

A  Községi  Önkormányzat  57/2010.  (III.  24.)  ÖKT.  határozatban  feltüntetett 
feltételek vonatkoznak az óvoda dolgozóira is.

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  engedélyezi  az  Óvoda 
dolgozóinak, hogy a Községi Önkormányzat Konyhájának élelmezésvezetőjénél 
fizessék a havi étkezési térítési díjukat.

Határidő: 2010. október 30.
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XVI. napirend

Hanák Miklósné kérelme

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19.  számú melléklete.

Szász János polgármester
Tekintettel a parkra az italbolt forgalma 50-60 %-kal esett vissza az miatt, hogy a parkolási 
lehetőség nincs  megoldva.

Rádi Györgyi képviselő
Elzárkózom tőle, nem hiszem, hogy ezt befolyásolja a park megléte.

Tóth Vince az Ügyrendi Bizottság tagja (nem települési képviselő)
Ha valaki  az üzlethelyiséget nem tudja  fenntartani, akkor zárja be.

Nagy János képviselő
Ott van az árok, amit akkor is sérelmeztem, ha mód van rá csináljunk oda gyalogátkelőhelyet.

Szász János polgármester
Ha ezt így akarjuk, akkor engedélyt kell kérni.

Homoki-Szabó József képviselő
Ott a régi időben is bejárás volt, a bokorugrást szüntessük meg.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ők  egy belső javítást is felvállaltak, egy belső átalakítását, renoválását a bérleménynek.

Szász János polgármester
Ha elkészítettjük a bejárót, az kinek a költsége lesz?
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

206/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Hanák Miklósné kérelme

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  szóbeli  tájékoztatását  Hanák  Miklósné  -  Petőfiszállás, 
Kossuth Lajos u. 10. szám alatti  Fenyő Presszó ügyében -, és úgy határoz, hogy 
a  bérleti  díj  mérséklésére  –csökkentésére-   vonatkozó  kérelmét  elutasítja,  a 
megállapított  bérleti  díj,  bérleti  szerződés  változatlan  formában  érvényben 
marad.  

XVII. napirend

E g y e b e k:

a.) Építéshatósági ügyek ügyintéséről tájékoztatás

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20.  számú melléklete.

Szász János polgármester
Jelentős elmaradást  tapasztaltam az építési  ügyek területén.  Sajnos a mai  napig is vannak 
rendezetlen ingatlanok Petőfiszálláson. Meg kellene ezeket ebben az évben csinálni.

Kis Zoltán műszaki főmunkatárs
A köztemető ügyének rendbetételével kapcsolatosan: a temető sarkai ki vannak tűzve, kerítést 
kellett volna megcsinálni ,mert jelenleg nem ott van a kerítés ahol lennie kellene.
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Szász János polgármester
Megkérdezem a Jegyző Asszonyt, hogy hogyan vannak a tulajdonjogi viszonyok rendezve.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A tulajdonjogi viszonyok rendezve vannak. Valahol jóval nagyobb területe van a temetőnek, 
mint ami be van kerítve. Van egy probléma, a temető jobb oldalán van egy kitaposott  út, 
tulajdonképpen az se út,  az is a temető része. A lápos közepénél van a mezsgyekaró. A lápos 
szintre  hozása  és  a  kerítés  megcsinálása  nagyon  sok  pénz.  Hátul  19  méter  még  az 
önkormányzaté, nem magánterület.  Balról ahol van a csatorna, annak is a feléig a miénk. Az 
elején a temető szélének a követ út közepénél kellene lennie. Rendbe kellene hozni, de nem 
tudok  területet  cserélni,  mert  megnéztem  kb.  60-70  társtulajdonos  van  az  érintett 
földterületeken.

Szász János polgármester
A temető  dolgaiban  nem tudom hogyan  lépjünk tovább.  Azzal  is  számolnunk  kell,  hogy 
Lélekharangos  Kis  István  tájékoztatása  szerint  az-az  utolsó  sor  volt  most  a  temetkezési 
sorban,  utána  mennek  fel  a  partra.  Legkésőbb  tavaszra  rendbe  szeretném tenni,  a  kérdés 
hogyan merjük. A temető kapujáról nem is beszélve, az is katasztrófális.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A ravatalozó is nagyon rossz állapotú,  a nyílászárók nagyon rosszak rajta.

Kis Zoltán műszaki főmunkatárs
Óvoda,  konyha,  polgármesteri  hivatal  földhivatal  eljárásának  rendbetétele  az  óvoda 
fennmaradási engedélye. Készül egy tervdokumentáció, az úgy készült el, hogy egy telken 
volt az óvoda és a polgármesteri hivatal területe. Ezt a tervdokumentációt át kell dolgozni és a 
két helyrajzi számra külön-külön fennmaradási engedélyt kell kérni. A tervek megvannak ez 
költséggel nem fog járni. Én ezt megcsinálom, csak idő nem volt még rá.

Szász János polgármester
Megkérem a Kis Urat, hogy egy hónapon belül ha lehet tegyük rendbe.

Kis Zoltán műszaki főmunkatárs
A helyszínrajzot  kell  módosítanunk két telek rendben van, a másik telken 3 egyéb épület 
szerepel, úgy kell a tulajdoni lapra átmódosítani, hogy óvoda és főzőkonyha. Át kell dolgozni 
két héten belül a tervet, Gáspár Endre fogja engedélyezni. Egy telken volt az összes ingatlan, 
az  volt  a  baj.  A  fennmaradási  engedély  30.000,-  Ft,  az  illeték  10.000,-  Ft.  Az  iskola 
földhivatalilag rendbe van.
 
Czombos Ferenc alpolgármester
A pénzt  úgy kellene  jóváhagyni,  hogy a  polgármester  folyamatosan  utalványozza  ami  az 
ügymenethez szükséges.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

207/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Építéshatósági ügyek ügyintézéséről tájékoztatás

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  szóbeli  tájékoztatását  az  építéshatósági  ügyintézés 
hiányosságairól,  és  felkéri  Erdélyiné  dr.Klimó  Ildikó  jegyzőt,  hogy  a 
hiányosságok megszüntetésére az intézkedését haladéktalanul tegye meg.
A  testület  felkéri  a  Jegyző  Asszonyt,  az  ügyek  lezárását  követően  adjon 
tájékoztatást erre vonatkozóan a képviselőtestületnek.

Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

b.) Önkormányzati intézmények főtésének leválasztásáról,  
és a Művelődési Ház karbantartásával kapcsolatos

felvetések megbeszélése

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21.  számú melléklete.

Szász János polgármester
Felkérem Gyöngyösi Pétert  és Nemcsok József Urat tájékoztassanak bennünket, tekintettel 
hogy  Nemcsok  Úr  meg  lett  bízva  a  Polgármesteri  Hivatal  és  az  Óvoda  fűtésének 
leválasztásával.
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Nemcsok József vállalkozó
Két mérnököt felkértem, hogy segítsen. Sajnos nem mentem velük sehová, eltűntek a ködben. 
Az ügy folyamatban van,  most  felkértem egy harmadik személyt,  nem tudom, hogy mire 
megyek vele.

Szász János polgármester
Mi alapján számlázunk fűtési költséget a Kistérségnek?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Fűtést nem számlázunk a Kistérségnek, ennyivel kevesebb a hozzájárulásunk.

Homoki-Szabó József képviselő
Amennyiben le tudjuk számlázni a fűtést, több pénzünk marad? Azt hiszem nem.

Szász János polgármester
Meg kell nézni az óvoda helyzetét, vissza kell integrálni a községbe az óvodát.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az a  legnagyobb  baj  hosszú  évek  óta,  hogy az  intézmények  egy helyben  vannak,  lefelé 
épülnek. Nem tudtuk, nem akartuk kihasználni a pályázati lehetőségeket. Hiába lesz a fűtés 
megoldva, ha a nyílászáró nem jó, kifelé fűtünk. Az óvodánál és az iskolánál is rosszak a 
nyílászárók.

Gyöngyösi Péter
Elképzeléseimet  a  Polgármester  Úrnak  leírtam,  ezzel  a  képviselő-testület  tisztában  van. 
Legfontosabb,  hogy  az  1.200.000,-  Ft-os  gázköltséget  kellene  leredukálni.  Az 
energiatakarékosságra kellene valamilyen lépést tenni. Összefüggnek a dolgok, egy részébe a 
nyílászárók megvalósultak.  A nagy ablakokon is  ki  kellene cserélni  a nyílászárókat.  Én a 
fűtésre  egy  áthidaló  megoldást  javasolnék,  ami  egy  egyszerű  megoldással  leválasztaná  a 
jelenlegi  rendszerről  a  könyvtárat  és  az  aulát.  A  könyvtárban  található  kémények 
valamelyikére  szereltetnék  egy  modern  kazánt,  amely  takarékosan,  programozhatóan 
gondoskodna az előtérről és a könyvtárról. A régi kazánt beszabályozva tovább működtetném 
a  nagyterem  fűtésére.  Le  kellene  cserélni  a  radiátorszelepeket  is.  Le  vannak  zárva  a 
radiátorok,  nem  lehet  szabályozni.  Sürgősen  lépni  kell.  Az  elektromos  lámpatestekbe 
kicseréltem  a  hagyományos  égőket  minőségi  energiatakarékos  izzókra.  A  DÉMÁSZ 
szakemberei egy felülvizsgálat során visszacserélték hagyományos izzókra.

Nemcsok József
Meg kellene nézni ezt az egész fűtésrendszert, bővebb áttekintést igényel. Mindenképpen le 
kellene választani a nagy termet, csak akkor fűtsünk amikor kell.

Szász János polgármester
Az óvodánál minél gyorsabban szét kellene választani a fűtésrendszert. A Művelődési Házra 
vonatkozóan  Nemcsok  Úr  a  költségeket  nézze  meg.  Ünnepek  előtt  egy  összefogásból  a 
Művelődési Háznál egy tisztasági meszelést nem-e lehetne kivitelezni.
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Gyöngyösi Péter
Mészfestékkel nem lehet meszelni.  A nyílászárók rövidesen ki lesznek cserélve,  akkor ezt 
meg kellene várni. Amíg a padló takaríthatatlan, portalanító mosást nem lehet végezni, a tetőn 
beázások vannak addig hiába meszelünk.

Rádi Györgyi képviselő
Amióta  a  nyílászárókat  kicseréltük,  rengeteget  jelent  a  fűtésben.  Máris  kellene,  hogy 
jelentkezzen.  A nyílászárókra  200.000,-  Ft  volt  az  árajánlat.  A festők  nem hiszem,  hogy 
hajlandók még egyszer ingyen dolgozni. A legnagyobb probléma: az ablakokat és a parkettát 
meg tudnánk csinálni. Reggeltől-estig használva van a Művelődési ház.

Czombos Ferenc alpolgármester
A polgármester egy másabb típusú felkérést tud adni a szakembereknek. Egy másik típusú 
felkérésre megmozgathatók ezek az emberek. Ez egy színtere Petőfiszállásnak. Ebbe lépni 
kell, nem lehet félre tenni.

Szász János polgármester
Az óvoda leválasztását tegyük rendbe, a Művelődési Ház festését az ünnepek előtt meg kell 
oldani. Az őszi szünetben meg lehetne oldani a meszelést.

Homoki Szabó József képviselő
Vannak  hiányzó  ablakszárnyak  a  Művelődési  Házban.  Az  Önkormányzatnak  van  egy 
karbantartója, aki ezen a szakterületen dolgozik.

Gyöngyösi Péter
Itt centis rések vannak, hiába újítjuk fel az ablakszárnyat, ez a toldás-foldás nem megy.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Holnap szólok Magyar Pali vállalkozónak, Ő olcsóbban tud szerezni festékanyagot. 

Nagy János képviselő
Azoknál a nyílászáróknál amik nem ablakok, tehát nem szellőztetésre szolgálnak ki kellene 
venni az ablakszárnyakat és beüvegezni.

Szász János polgármester
Kérem a testületet  felhatalmazását,  hogy a Művelődési házban indítsam el a festést.  Több 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
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208/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Önkormányzati intézmények fűtésének leválasztásáról, 
és a Művelődési Ház karbantartásával kapcsolatos
felvetések megbeszélése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – az önkormányzati intézmények fűtésének leválasztásáról 
és  a  Művelődési  Ház  karbantartásával  kapcsolatos  felvetésekről  szóló  – 
tájékoztatóját, és azt tudomásul veszi.
A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a  Polgármester  Urat  a  Művelődi  Házra 
vonatkozó tisztasági meszelés megszervezésére vonatkozóan.

Felelős: Szász János polgármester
Határidő: azonnal

d.) Önkormányzati intézmények által használt
Központi Illetményszámfejtő rendszer

alkalmazásáról tájékoztatás
 

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22.   számú melléklete.

Szász János polgármester
Ez egy informatikai rendszer. Szeretném ha az iskola a dolgozóinak ne kellene átjönni az 
iskola  alkalmazási  iratok  feldolgozása  kapcsán.  Feketéné  Tarjányi  Margitka  kontrorálása 
nélkül nem engedi át az anyagot. 

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Szeretném az előterjesztésben kijavítani, hogy nem azért akarjuk az iskola gépen végezni ezt 
a munkát, hogy „ne zavarjuk „ a Polgármesteri Hivatal munkáját, hanem „ezzel segítenénk” a 
hivatal munkáját.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

209/2010. (X. 27.) ÖKT. határozat
Önkormányzati intézmények által használt Központi
Illetményszámfejtő rendszer alkalmazásáról tájékoztatás 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  az  önkormányzat  intézmények  által  használt  Központi 
Illetményszámfejtő  rendszer  alkalmazásáról  szól  –  tájékoztatását,  és  azt 
tudomásul veszi.
A képviselőtestület felkéri Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyzőt, hogy az ügyben 
tett intézkedéséről tájékoztassa a képviselőtestületet a soron következő ülésen.

Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2010. novemberi testületi ülés

Megállapítom, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a képviselő-testület nyílt ülését  20 óra 30 
perckor bezárom.

 
K.m.f.

         Szász János Attila                                                           Erdélyiné dr.Klimó Ildikó
         polgármester                                                                                   jegyző

                   Homoki-Szabó József                                                    Nagy János               
                                                            jegyzőkönyv hitelesítők


