
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. március  02-án a 
               Polgármesteri Hivatalban  megtartott  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
                         Kis Jánosné képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő (7 fő képviselő-testületi tag)
                    

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József  Pénzügyi bizottság tagja 
                         Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja
                         Juhász Miklós Kkfháza Kistérség Szolg.Int.Igazgatója
                         Kis István Lélekharang Kft. igazgatója
          

Szász János polgármester
13 óra 15 perckor megnyitja a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszönti a képviselő-testület ülésen megjelenteket.
Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  határozatképes,  mivel  mind  a  7  megválasztott 
képviselő  jelen van.
A testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére Homoki-Szabó József és Kis Jánosné képviselőket kéri fel.

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal elfogadja a 2011. március 2-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének  
és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.



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

1.) Juhász Miklós – a Kiskunfélegyházi Kistérség Szolgáltató Intézményének igazgatója-
bemutatkozása

            
2.) Temető rendbetétele
      Előadó: Szász János polgármester

3.) Álláshely átcsoportosítása
Előadó: Szász János polgármester

4.) Bírósági ülnökök választására javaslattétel
Előadó: Szász János polgármester

5.)  Egyebek:
             
               a.) Lomtalanítási hulladék gyűjtésére időpont megjelölése
               b.) Vezér Ferenc atya földi maradványainak hazahozataláról tájékoztatás
               c.) Élelmiszer beszerzés eredményéről tájékoztatás
               d.) Földinfó Kft-vel folytatott  egyeztetésről tájékoztatás
               e.) Lakókocsi használatról  tájékoztatás
               f.) Vadásztársasággal kapcsolatos tájékoztatás
               d.) Képviselői bejelentés 

6.) Zárt ülés: 
                   

a. Jegyző helyettesítése
b. Szociális kérelmek elbírálása

           

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(7  igen)   elfogadja  a  2011.  március  2-i  testületi  ülés  napirendjére  tett  
javaslatot.

                                         

2



I. napirend

Juhász Miklós – a  Kiskunfélegyházi Kistérség
Szolgáltató Intézményének Igazgatója - bemutatkozása

Szász János polgármester
Tisztelettel  köszöntöm  Juhász  Miklóst  a  Kiskunfélegyházi  Kistérség  Szolgáltató 
Intézményének Igazgatóját. Kérem, hogy röviden vázolja a kistérség jövőjét, elképzeléseit.

Juhász Miklós KKfházi Kistérség Szolg. Int. Igazgatója
Tisztelettel  köszöntök mindenkit.   December közepén igazgató váltás  történt.  Én nyertem 
meg pályáztatás alapján. Kiskunfélegyházán születtem, ott élek. A Kistérségi Intézményről 
tudni  kell,  hogy  több  helyen  voltak  kistérségi  szerveződések  és  ezeket  vonták  össze  és 
nevezték el többcélúnak. Ami település szinten nem ellátható például a szociális gondozás 
területén, azt próbáltuk felemelni és nagyobb szinten ellátni. Ezekhez a költségvetési törvény 
plussz  normatívát  biztosít.  Ez  az  ami  sarkallja  a  településeket,  hogy  nagyobb  szervezeti 
egységekbe gondolkozzanak, ez a munkaszervezet pedig a Kistérségi Szolgáltató Intézmény. 
Tervünk  támogatni  a  települések  fejlesztési  elképzelését,  pályázatfigyelési  rendszert 
indítottunk  el,  iskolák,  civil  szervezetek  számára  elérhető  információt   továbbítjuk  a 
településeknek.  Konkrét  tanácsadás,  a  projektekhez  a  pályázatírást  felvállaljuk,  bizonyos 
szinten  felül  díjazás  ellenében,  ám  a  piaci  ár  alatt  lenne.  Saját  pályázatokban  is 
gondolkodunk.  Fenntartó  életmódot  ösztönző  kampány  pályázat  keretében  az  iskolák 
előkerültek  mint  lehetőség,  adott  települések  rendezvényeinek  szebbé  tétele  pl.:  sátor 
kitelepülése, civilszervezetek részére előadás, rendezvénysorozat. Az adott civilszervezeteket 
megkérdeznénk, hogy miről hallanának szívesen.

Szász János polgármester
Az óvoda révén érintettek vagyunk a társulásba. Szeretném más alapokra helyezni. Egy fő 
személyében  hogyan  lehet  a  belső  ellenőrzést  működtetni.  A  belső  ellenőrzés  eddig  jól 
működött.  Olyat  szeretnénk,  aki  segítséget  nyújt.  Az  orvosi  ügyelettel  kapcsolatosan  is 
érintettek vagyunk. Társuláson belül a gazdasági területen szeretnék tisztán látni, ki kinek 
tartozik.  Társuláson belül a logopédia ami bennünket legjobban érdekel. A mi gyerekeinknél 
jobban más nem érdekel. Kevés információt juttatnak el az óvónők felé. Szeretném tudni, 
hogy mikor, milyen szolgáltatásra mit, mennyit fizetünk. Az iskolának is van általunk nem 
értett statisztikai kérdése.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Köszöntök  mindenkit.  Évek  óta  az  iskolának  statisztikai  jelentéseket  kell  adni 
negyedévenként a Kistérség felé, osztálylétszám stb.  Iskolánk nincs benne a Kistérségbe. 
Szeretném megkérdezni, hogy a gyerekeink után azt a bizonyos normatívát hol látom, hogy 
részesedhetünk mi ebből. Az iskolánk hogyan van Önökkel szerződésben.

Rádi Györgyi képviselő
Várható-e változás  a  pályázatoknál  az elszámolás  leegyszerűsítésében,  pl.  visszavonnak a 
megígért pályázati pénzből.
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Szász János polgármester
Próbálunk segíteni a különböző szervezeteinknek, nem biztos hogy megkapják a megígért 
összeget. Egy utólag törvény bevezetésével visszavonják a pénz összegeket. 

Nagy János képviselő
Köszöntök mindenkit, van egy nyertes pályázata a polgárőrségnek, az önkormányzat vállalta 
az önrészt,  de nincs pénz. Ha kiszorítjuk, akkor sincs garancia,  hogy megkapjuk a pénzt. 
Bizalmatlanok vagyunk, félünk. Az óvodánál van egy költségvetés, de nem tudom miről szól.

Juhász Miklós KKfházi Kistérség Szolg. Int. Igazgatója
Jelzőrendszeres  segítségnyújtás,  erre  nem  kapunk  normatívát.  Van  amire  fogunk  kapni 
normatívát és van amire nem.

Nagy János képviselő
Az óvoda biztos kap normatívát, kértük hogy vázolják fel, de nem kaptuk meg.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Kérem Önt,  hogy amikor  a  pályázati  pénzeket  leírják,  arra  is  figyeljenek oda,  hogy lesz 
parkunk, de az iskolánknak rosszak a nyílászárói. Intézményeink állagát óvjuk meg.

Szász János polgármester
Fűtéskorszerűsítés, energia, nyílászárók pályázata nagyon fontos lenne.

Juhász Miklós KKfházi Kistérség Szolg. Int. Igazgatója
Állami szervezet, önkormányzat, vállalkozások, civilszervezetek, nem szokott elkülönülni, ha 
összefogással pályázunk olcsóbb beszerzést tudunk biztosítani, de ez sem mindig biztos. Az 
óvodánál látni kell a pénz útját. A kistérségi normatívát az a szervezet felé továbbítjuk aki a 
feladatot  intézményi  szinten  ellátja.  A  kiskunfélegyházi  Óvodának  továbbítjuk,  innentől 
kezdve a  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  az aki  az Óvoda gazdasági  ügyeit  felügyeli.  Ezt  az 
elszámoláson belüli problémát egyeztetni kellene velük és megbeszélni.
A logopédiát a Pedagógiai Szakszolgálat végzi.  Ha probléma van a feladat ellátásában azt 
jelezzék írásban. El kell küldeni a Pedagógiai Szakszolgálat Vezetőjének, a Darvas téri Iskola 
Igazgatójának,  nekem,  és  Kiskunfélegyháza  polgármesterének.  Mi  pénzcsatorna  vagyunk, 
egyes feladatok milyen minőségben kerülnek ellátásra nem tudom, nincs rálátásunk. 
A belső ellenőr: 2008. év környékén jött a követelmény, hogy a belső ellenőr mellett  kellett 
egy belső ellenőri vezető. Rendelkezik azzal a tapasztalattal, hogy minősíti a belső ellenőrzési 
tervet, minősíti a belső ellenőr munkáját. Lehet saját maga is ha a minősítése, regisztrációja 
meg  van.  Ekkor  jött  be  Alács  Gyuláné  személye  akinek  meg  van  a  minősítése.  Ha egy 
személy látja el a feladatot olcsóbb lenne. Nyílt  pályázatot adtunk ki, március 10-ig lehet 
beadni.                      
Az  iskola  statisztikájával  kapcsolatban  adatszolgáltatási  kötelezettségünk  van  a  Magyar 
Államkincstár felé. A megkapott statisztika alapján hívunk-e le normatívát vagy nem azt nem 
tudom, de még a héten választ adok rá. 
A Leader pályázatok gyorsításával kapcsolatban, kormányzati ígéret, hogy a rendszert meg 
akarják  gyorsítani.  Vannak  egyes  Leader  szervezetek  akik  nem  működnek  hatékonyan. 
Például: van aki jól beküldi az anyagot, van aki késve, egy szintre kell hozni őket, ez az idő 
ami késlelteti.  Van olyan, hogy utólag húzták le a pénzünket.   A Közigazgatási  eljárásról 
szóló törvény szerint egy éven belül módosítható a költségvetési intézménynek a határozata. 
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Ha valakinek ilyen  problémája van küldje az információkat  az Államtitkár  Úrnak.  Nehéz 
felvállalni az előfinanszírozást, de látni kell azt is, hogy nincs  más út.

Az hogy a település parkra pályázott az a település döntése volt. Ez a jogcím több mindenre 
volt kiírva, piac, épületek külső felújítása.

Nagy János képviselő
Belső ellenőrzés két fő helyett lehet egy is, de csak ha olyan végzettsége van. Bejön a belső 
ellenőr és leellenőrzi saját magát.

Juhász Miklós KKfházi Kistérség Szolg. Int. Igazgatója
A jogszabály  lehetőséget  ad  erre.  A két  fő  aki  eddig  végezte  nem csinálta  meg  a  belső 
ellenőri regisztrációját. Most ez a végzettsége Alács Gyulánénak meg van.
A pénzkiáramlás: a Kistérség  2.640.000,- Ft normatívát kap belső ellenőrzésre, de csak belső 
ellenőrzési feladatokat láthat el belőle.  Ha itt spórolás keletkezik  a kistérségben, akkor azzal 
a Kiskunfélegyházi Önkormányzatot fogja segíteni. A Kiskunfélegyházi Önkormányzat ellát 
olyan feladatot is, ami szolgáltatás Petőfiszállás felé is (pl.: közoktatás). A Kiskunfélegyházi 
Kórház  problémáját  a  Kiskunfélegyházi  Önkormányzat  viseli,  pedig  ugyanúgy  látnak  el 
petőfiszállási betegeket is.

Szász János polgármester
Köszönöm  a  lehetőséget,  hogy  feltehettük  kérdéseinket  az  Igazgató  Úrnak,  eredményes 
munkát kívánok a Társulásnak.

Juhász Miklós KKfházi Kistérség Szolg. Int. Igazgatója
A problémák és kérdések mindig az felé a személy felé menjen akire tartozik. A logopédiával 
kapcsolatos  információt  a  Pedagógiai  Szakszolgálat  felé  irányítsák,  Ők  tudják  ezeket 
korrigálni.

14  óra  15  perckor  Juhász  Miklós  a  Kkfházi  Kistérség  Szolgáltató  Intézmény  Igazgatója  
távozik az ülésről.

II. napirend

Temető rendbetétele

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Összeférhetetlenséget jelentek be, érintettség címén.
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Rádi Györgyi képviselő
Engedélyezzük a szavazást.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen  szavazattal a  
következő határozatot hozza:
      
                                                         
56//2011. (III. 2.) ÖKT. határozat
Összeférhetetlenség bejelentése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta 
Hajagos-Tóthné  Szász  Magdolna  összeférhetetlenségi  bejelentését  és  úgy 
határoz, hogy nem zárja ki a szavazásból.

14 óra 20 perckor Kis István a  Lélekharangok Kft. Igazgatója megérkezik a testületi ülésre.

Szász János polgármester
Köszöntöm az ülésen megjelent Kis István Urat a Lélekharangok Kft. Igazgatóját. Két fő ok 
miatt  hívtam  meg  a  temető  rendezése  és  fenntartása  miatt.  Hozzá  fogtunk  a  temető 
rendbetételéhez.  A síremlékek védelmére  két  db térlámpát  szeretnénk felszerelni,  a  kaput 
kovácsolt  vas  kapura  kicserélnék,  a  kerítés  is  fel  lenne  újítva.  A  temető  előtti  területen 
parkoló kiépítésére kerülne sor, a keresztet  pedig megvilágítanánk. Ezeket a munkálatokat 
képviselői felajánlásokkal szeretnénk elvégezni.
A temető tisztántartása, a szemét elszállítása amit a Lélekharang Kft. vállalt. Két felvetésem 
van  a  temetővel  kapcsolatban,  a  mindenkori  síremlékek  állításánál  használják  az  áramot, 
otthagyják  a  földet.  Javasolnám,  hogy  2-5.000,-  Ft-ot  fizessenek  mifelénk  a  síremlék 
készítők.  Levettem  mind  a  négy  síremlék  készítőjének  a  tábláját,  előbb  szóljon  nekünk 
mielőtt  kitenné a  táblát,  és  fizessen ezért  valamennyi  szolgáltatási  díjat  10-20.000,-  Ft-ot 
körül-belül. Szeretném a kukákat megszüntetni a bejáratnál. Arra gondoltam, hogy az orvosi 
rendelő kukáját még kivinném a temetőbe és a temető hátsó részébe helyezném el, ahol még 
elérhető  teherautóval.  Az áramot  díjmentesen  sikerült  a  DÉMÁSZ-al  felerősíteni.  A hűtő 
állapotát nem tudom, régen is gond volt vele.

Kis István a Lélekharangok Kft. Igazgatója
Ezzel az átalakítással nagyon egyet értek. Több éve itt dolgozunk, eleinte voltak lakossági 
felvetések,  figyelembe  vettük.  Sok  mindent  csinálunk:  a  temető  zöld  területének 
karbantartását, amire nagyobb ünnepek idején fokozott figyelmet fordítunk. Megváltozott a 
hulladék szállítás, horribilis összegért hordatom el a  Csongrádiakon keresztül. A ravatalozót 
az ÁNTSZ minden évben ellenőrzi, félévente fertőtleníti. A különböző előírásoknak meg kell 
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felelni, ki kell tenni egy térképet, hogy tájékozódjanak az emberek, ki kell írni, hogy a víz 
egészségre veszélyes. A kukákat el kell oda a belső helyre tenni. 

Kis Jánosné képviselő
Az új parcella kijelölésével kapcsolatban  kérem a Polgármester Urat, hogy mivel a kerítés, és 
a kapu meg lesz, lehet-e még oda előre egy sort  temettetni.

Szász János polgármester
Megteltek elöl a parcellák, hol kellene az új parcellákat kijelölni.

Kis István a Lélekharangok Kft.Igazgatója
Odaért az idő meg kell kezdeni egy új parcella sort.

Czombos Ferenc alpolgármester
Célszerű lenne a temető túlsó oldalán kezdeni, mert ha itt elöl kezdjük a parcellákat, hogy 
megy be a síremlék készítő. Voltam az épületen belül,  a ravatalozás kint van, mintha én nem 
maradéktalanul  lennék megelégedve a  ravatalozón belüli  tisztasággal.   Aki  ebben érintett 
legyen  körültekintőbb.  Örömmel  veszem  tudomásul,  hogy  az  ünnepek  idején  a  temető 
közterület része rendbe van. 

Homoki-Szabó József képviselő
A  ravatalozó  oldalán  az  urnahely  máshová  való  elhelyezésével  kapcsolatban  van-e 
elképzelés. Nem esztétikus, lehetne-e onnan át tenni.

Kis István a Lélekharangok Kft. Igazgatója
A lakosság nem kéri ezt a másfajta temetést.  A tavalyi évben 23 temetés volt, ebből 2  urnás 
volt,  de ez is földbe,   nincs igény az urnás temetésre.  Ha a képviselő-testület  hozzájárul, 
műszakilag meg lehet oldani, hogy onnan áttegyük.

Nagy János képviselő
Régi sírhelyek újrahasznosítása, 25 év lejárt,  ki kell gyűjteni. Vannak sírhelyek ahol a 25 év 
letelt, ki kell jelölni és oda lehetne újra temetni.

Homoki-Szabó József képviselő
A 25 év után újra meg lehet váltani.

Szász János polgármester
Megköszönöm  Kis István Úrnak, hogy jelenlétével megtisztelt bennünket.

Kis István a Lélekharangok Kft. Igazgatója  15 órakor távozik az ülésről.

Szász János polgármester
A szerződést  átnézve  átvizsgálásra  szorul.  Elég  sok  előírásból  áll,  bővítettük  évről-évre, 
2013-ig szól. Kiutal a szerződés a meszelésre is.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Nem értem a 2-5.000,- Ft-os befizetést.
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Czombos Ferenc alpolgármester
A síremlék készítőnek kellene fizetni.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Kiteszünk egy temetői szabályzatot, hogy a sírköves mennyi pénzt fizet az önkormányzatnak.

Homoki-Szabó József képviselő
Igazából egy bejelentési kötelezettség, ha megkezdi a munkát a sírköves, tessék bejelenteni 
az önkormányzatnál.

Czombos Ferenc alpolgármester
Igazából én nem emlékszem a szerződésre, ebbe a szerződésbe a szükséges dolgok benne 
vannak.  Tudom, hogy Pünkösd előtt meg kell Őket szólítani, hogy tegyék rendbe a temetőt. 
Mint  tulajdonosok,  mi  nézzük  be  oda  a  ravatalozóba,  mert  ott  nincs  rend.  A  25  év 
nyilvántartása a Lélekharang Kft.  feladata,  vagy az önkormányzaté? Azt hiszem a mienk, 
nekünk  kellene  a  síremlékre  kiírni,  hogy  lejárt,  25  év  hosszú  idő.  Az  ajtó  felújításával 
kapcsolatosan a ravatalozó északi oldalán lévő ajtót cseréljük ki. Én jobbnak tartanám ha az 
alsó oldalán folytatnánk a temetést. Ha betelik a kerítést át kell helyezni.

Szász János polgármester
Ez rajtunk függ, oda előre lehet még egy sort temetni.

Czombos Ferenc alpolgármester
A bejárhatóság fennmaradjon az a lényeg.

Kis Jánosné képviselő
A  temető  felújításával  kapcsolatban  a  régi  kerítésig  a  tulajdonjog  az  önkormányzaté,  a 
parkolónak tisztázva van-e a tulajdoni viszonya.

Szász János polgármester
33 részaránytulajdonosa van a területnek.

Czombos Ferenc alpolgármester
A termelőszövetkezet bérli ezt a területet, meg van velük beszélve, hogy nem termelnek rajta 
semmit, villanypásztort nem tesznek rá.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Amelyik ember nem tiszteli a holtat, az élőket sem tiszteli. Örülök a felújításnak. Szeretném 
ha  a  polgármester  a  Lélekharang  Kft-vel  beszélne,  hogy  hogyan  viselkedjenek,  hogyan 
öltözzenek a temetéskor. Ha közel van a sírhely, nincs gond, ha messzebb van akkor kocsival 
vigyék ki a virágot. Hangosítás kinek a feladata, a Lélekharangnak vagy nekünk. Meg kell 
nézni, hogy legyen hangosítás, kellemetlen ha nem hallok semmit.

Szász János polgármester
Ha hangosítást adunk, ki vállalja a felelősséget?

Czombos Ferenc alpolgármester
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A hangosítással nálunk is az a baj, hogy a terasz részt tető alá hoztuk. Huzatosabb lett a hely,  
nem tudja a gyásznép körül állni a ravatalt. Mindenki a tuja fa mögött áll, így nem lát nem 
hall. Az urna fallal kapcsolatban, a fal adott volt, de igényként sem merült fel ez a lehetőség.

Rádi Györgyi képviselő
A régi sírhelyek megvizsgálásával kapcsolatban, ha meglátom a sírhelyet és rajta van, hogy 
lejár mindig kiakadok, mert az van rajta, hogy egy ember élete lejár. Igazából nem tudom, 
hogyan lehetne ezt kivitelezni.

Szász János polgármester
A hozzátartozóknak a síremlékkészítést jelezni kell, mikor az elhunytat el akarják temettetni. 

Rádi Györgyi képviselő
A temetőrendeletet úgy kell kiegészíteni.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ha bejön egy hozzátartozó alá kell íratni vele egy papírt, hogy a síremlék készítését be kell 
jelenteni az önkormányzatnak.

Kis Jánosné képviselő
Én egy tájékoztatót adnék oda a hozzátartozónak, hogy később el tudja olvasni.

Szász János polgármester
A ravatalozó ajtajának felújításával egészüljön ki a határozat-tervezet.

Sinkó József Pénzügyi Bizottság tagja
Szeretnék, mint külsős hozzájárulni a tiszteletdíjamból én is ehhez a felújításhoz.

Szász János polgármester
Köszönöm a felajánlást. Szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, a kiegészítéssel együtt.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
      
                                                         
57//2011. (III. 2.) ÖKT. határozat
Temető rendbetétele

H A T Á R O Z A T :
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  temető  felújítására  és  a  Petőfi  Sándor  Általános 
Iskola kerítésének pótlására vonatkozó – előterjesztését és úgy dönt, hogy a 
temető  rendezése,  felújítása,  a  ravatalozó  ajtajának  felújítása,  a  parkoló 
kialakítása  és  a kereszt  felújítása;  valamint  a Petőfi  Sándor Általános Iskola 
kerítésének cseréje során felmerült anyagköltséget, maximum 360.148,- Ft-ot a 
képviselő-testület alábbiakban részletezett felajánlásból biztosítja:

- Szász János polgármester költségátalánya: 73.440,- Ft
- Czombos Ferenc alpolgármester tiszteletdíjából 13.994,- Ft és a
- Képviselők  bizottsági  munkájáért  járó  tiszteletdíjuk   személyenként 

13.994,- Ft, összesen 69.970,- Ft
- és az összes járulékaival: 22.670,- Ft, 

egy hónapra összesen 180.074,- Ft.

A  költségeket  figyelembe  véve  a  képviselő-testület  fentiekben  leírt 
tiszteletdíjakról 2011. március és 2011. április hónapokra, összesen két hónap 
időtartamra mond le a cél megvalósítása érdekében.

Munkadíjak a szakemberek felajánlása alapján nem merülnek fel.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat tartalmát a következő 
rendelet-módosításnál vegye figyelembe
 
Felelős:    Szász János polgármester
                Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: folyamatos

III. napirend

Álláshely átcsoportosítása

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4.sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Bejött a hivatalba a közalkalmazott takarítónő, hogy ennyi pénzért nem tudja magát eltartani 
és kéri munkaviszonyának megszüntetését. Az általános iskola és a konyha jelenlegi dolgozói 

10



el  tudják látni  a  feladatokat.   A takarítónő bére  benne van a  költségvetésünkben.  Ezt  az 
álláshelyet  szeretnénk  átcsoportosítani  a  polgármesteri  hivatalhoz  napi  4  órás  igazgatási 
munkakör ellátásához. Az Önök döntésétől függ az álláshely.

Rádi Györgyi képviselő
A takarítónő bére kifutja-e a 4 órás köztisztviselői álláshelyet?

Szász János polgármester
Teljes egészében.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Egyezek ezzel a megoldással teljes egészében. Csatlakozva a Polgármester Úrhoz, nagyon 
nagy szükség van az igazgatáson a 4 órás álláshelyre.

Czombos Ferenc alpolgármester
Egy 4 órás közalkalmazotti takarítói álláshely 4 órás személyi juttatás fedezete, fedezi-e a 4 
órás tisztségviselő álláshelyet. Nem fogja-e két hónap múlva azt mondani, hogy ez a pénz a 
megélhetéséhez  nem  elég.  Az  egészségügyi  résznél  nem  hallottam  a  takarításról.  A 
védőnőnek odaadjuk a takarítást, vagy hogyan oldjuk meg.  

Homoki-Szabó József képviselő
Ennek a dolgozónak utazási költséget is fizettünk.

Szász János polgármester
Az egészségügyi intézménynél a hivatal takarítónője végzi el a takarítást.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A  köztisztviselői  bértábla  nem  éri  el  azt  a  szintet,  hogy  bértöbbletet  jelentene.  A 
költségvetésbe is 4 óra van beépítve, itt a hivatalba a köztisztviselői álláshelyre is elegendő.

Kis Jánosné képviselő
Úgy tudom, hogy a munkakört meghatározott szakvizsgával lehet ellátni.
 
Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A közigazgatási alapvizsga versenyvizsgává alakult, de már eltörölték.

Homoki-Szabó József képviselő
Az álláshelyet én megpályáztatnám, pénzügyi szakterületen írtuk ki a pályázatot, ez pedig 
igazgatási terület. Személyi döntésnél az ott dolgozók véleményét  is ki kell kérni.

Szász János polgármester
A bent lévő pályázatokból válasszunk az a véleményem.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Volt egy érvényes pályázatunk, itt vannak akik beadták a pályázatokat, fölösleges húzni az 
időt. Kérem engedjék meg, hogy az iskola este 7 óráig legyen nyitva.

Czombos Ferenc alpolgármester
A munkáltató döntse el kit szeretne alkalmazni, lényeg, hogy petőfiszállási legyen.
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Rádi Györgyi képviselő
Én egyetértek az elhangzottakkal, de lehetne egy hirdetményt kitenni, hogyha a múltkor nem 
látta valaki ezt a pályázati lehetőséget, most tudomást szerezzen róla.

Szász János polgármester
A Jegyző Asszonyra bízzuk a döntést.

Czombos Ferenc alpolgármester
A  kivitelezés  menetrendje,  milyen  munkarendbe  gondolják  a  4  órás  álláshelyet 
megvalósítani, napi, heti időszakba. Említette a polgármester a 3 hónapos próbaidőt. Teszek 
egy javaslatot én határozott időre december 31-ig javasolnám.

Szász János polgármester
Megalapozott a felvetés, támogatom.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Próbaidő benne lesz.
 
Homoki-Szabó József képviselő
A munkaidejében a heti óra meghatározása jobban passzolna. A hölgy egyetemre jár, lesznek 
elfoglaltságai.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Tudom, hogy egyetemre jár, meg fogjuk oldani, hogy a hivatalnak nem lesz kára.

Szász János polgármester
Az  álláshelyet  pályáztatás  nélkül,  az  eddigi  pályázati  anyagból  válassza  ki  a  jegyző  a 
megfelelő dolgozót.

Czombos Ferenc alpolgármester
Mikortól?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A papírjait bekértem, ha mehet azonnal felveszem. 

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Nem álláshelyet hozunk létre, hanem feladatot látunk el. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
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58//2011. (III. 2.) ÖKT. határozat
Álláshely átcsoportosítása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester –  az álláshely átcsoportosításáról szóló –  előterjesztését 
és  úgy határoz,  hogy  védőnői  szolgálat  szakfeladaton  tervezett  napi  4  órás 
takarítónői  álláshelyre  betervezett  bért  átcsoportosítja  a   Polgármesteri 
Hivatalhoz az önkormányzati igazgatás szakmai feladatra.

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötelezi  a  Jegyzőt,  hogy  a 
következő  rendelet-módosításnál  a  létszám  és  személyi  juttatások 
átcsoportosítását vegye figyelembe.

Felelős: Szász János polgármester
              Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: folyamatos

IV. napirend

Bírósági ülnökök választására javaslattétel

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
Kiskunfélegyháza  Város  Polgármesterétől  kaptunk  egy  hirdetmény,  mely  szerint 
Kiskunfélegyháza  Város   Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  március  31-i  ülésén 
választja meg a Kiskunfélegyházi Városi Bíróság ítélkezési munkálataiban résztvevő bírósági 
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ülnököket.  A  Kiskunfélegyházi  Városi  Bíróság  ítélkezési  munkálataiban  résztvevő 
megválasztható  ülnökök  létszáma  12  fő,  ebből  6  fő  pedagógus  ülnök,  mivel  –  2011. 
szeptember 1-től – a fiatalkorúak ügyében eljáró tanácsok 1 ülnök tagjának pedagógusnak 
kell lennie. 

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Két pedagógust kérdeztem meg, az egyik teljesen elzárkózik, a másik még informálódik ezzel 
kapcsolatosan.

Nagy János képviselő
A kérdés az, hogy vállalja-e valaki.

Szász János polgármester
Ha lesz aki elvállalja, a képviselő-testület hozzájárulását adja, szavazásra bocsátom.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
      
                                                         
59//2011. (III. 2.) ÖKT. határozat
Bírósági ülnök választására javaslattétel

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  bírósági  ülnök  választására  kapcsolatos  javaslattételről 
szóló –  szóbeli  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  felkért  nyugdíjas 
pedagógusok közül, akik utólag elvállalják , támogatását biztosítja és javasolja a 
képviselő-testület bírósági ülnököknek. 

E g y e b e k:

a.) Lomtalanítási hulladék gyűjtésére időpont megjelölése

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

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
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2011. március 1-től – október 31-ig terjedő időszakban kell egy napot kijelölni.

Homoki-Szabó József képviselő
Azért javasolnám az áprilist,  mert fel fog nőni a paré.

Szász János polgármester
Április 11-ét hétfőt javasolnám.

Czombos Ferenc alpolgármester
Jelentheti ez azt is, hogy már vasárnap kiteszik az érintettek a dolgaikat.

Kis Jánosné képviselő
Az a baj, hogy a kutyák éjszaka széthúzgálják.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ez a nap az egészség világnapja.  Kérem Rádi Györgyi  képviselőt,  hogy jelentesse meg a 
hírmondóban a dátumot és azt is, hogy mit lehet kitenni.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Lomtalanítási hirdetmény fog kimenni. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az április 11-i dátumot lomtalanításra.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
      
                                                         
60//2011. (III. 2.) ÖKT. határozat
Lomtalanítási hulladék gyűjtésére
időpont megjelölése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Csongrádi  Víz-  és  Kommunális  Szolgáltató  Kft. 
beadványáról  szóló  – előterjesztését  és  a  lomtalanítási  hulladék gyűjtésére 
2011. április hó 11. napját  határozza meg.
A képviselőtestület  felkéri a polgármestert,  hogy a hulladék gyűjtési  időpont 
lakossági tájékoztatásáról hirdetményi formában gondoskodjon, és felkéri Rádi 
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Györgyi Képviselőt, hogy a hirdetményt a Petőfiszállási Hírmondó legközelebbi 
számában szíveskedjen megjelentetni.

Határidő: 2011. március 30.
Felelős: Szász János polgármester
             Rádi Györgyi képviselő

b.) Vezér  Ferenc  atya  földi  maradványainak  hazahozataláról 
tájékoztatás

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
Tájékoztatom  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  mindenki  támogatja  Vezér  Ferenc  atya 
erkölcsi  rehabilitációját.  Szeretném  a  templomhoz  vezető  utat  Vezér  Ferenc  atyáról 
elnevezni.

Rádi Györgyi képviselő
Szeretném ha a Pálos Rend Vezetésével egyeztetést végeznétek, mivel úgy tudom, hogy már 
ebbe az ügybe vannak lépések.

Czombos Ferenc képviselő
Hol lesz az emlékmű?

Kis Jánosné képviselő
A templomnál, ahol a rózsafűzér van.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az elhangzottakat.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
      
                                                         
61//2011. (III. 2.) ÖKT. határozat
Vezér Ferenc atya földi maradványainak
hazahozataláról tájékoztatás

H A T Á R O Z A T :
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – Vezér Ferenc atya földi maradványainak hazahozataláról 
szóló  –  szóbeli  tájékoztatását  és  úgy  határoz,   hogy  Vezér  Ferenc  atyáról 
nevezzék el a Kegyhelyhez vezető utat. 

c.) Élelmiszer beszerzés eredményéről tájékoztatás

Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy az élelmiszer beszerzés lefolytatott eljárása 
sikeres volt.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Pénteken lesznek aláírva a szállítási szerződések.

d.) Földinfó Kft-vel folytatott egyeztetésről tájékoztatás

Szász János polgármester
Ki van mérve a 11 porta, a belterületbe vonásuk még nincs meg. 

e.) Lakókocsi használatáról tájékoztatás

Szász János polgármester
A lakókocsi  kint  van az érintett  személynél,  akinek a háza  a belvíz  miatt  bontásra érett. 
Sajnos  a  néni  nem  használja  a  lakókocsit.  Mindenkit  az  érintettek  közül  kiértesítettünk, 
Katasztrófavédelmet és a Kiskunfélegyházi Műszaki Osztályt.

f.) Vadásztársasággal kapcsolatos tájékoztatás

Szász János polgármester
Továbbra sincs reagálás, hogy hol van a Vadásztársaságnak befizetett pénz. Hogyan lehetne 
ezt a pénzt az utak javítására fordítani.

Czombos Ferenc alpolgármester
Az időközben megváltozott  vadászati  törvényt  kell  megnézni.  Az internet szerint van egy 
rendelkezés, hogy a földtulajdonosok közös képviselőjének számláján kell lenni a pénznek.

Szász János polgármester
Kérem a Jegyzőt, hogy tegye meg a lépéseket ebbe az ügybe.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A 2006. augusztus havi Vadásztársasági jegyzőkönyvnek kellene utána nézni.
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Czombos Ferenc alpolgármester
Négy éve van ez a rendelet életbe.

Egyéb tájékoztatások:

Szász János polgármester
Kettő  civil  szervezet  jelentkezett  nálam,  hogy előlegezzem meg a pályázatuk  összegét,  a 
nagycsaládosok és a polgárőrség.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az önrész megvan a pályázathoz.

Szász János polgármester
Nincs biztosítékom, hogy a költségvetésbe mikor és teljesen visszajön-e ez a pénz december 
31-ig.

Homoki-Szabó József képviselő
A Fenyő  presszó  üzemeltetője  Hanákék  felvetették,  hogy  nincs  szétválasztva  a  víz  és  a 
villany fogyasztás a mellette lévő épülettől. Szeretném tudni mi a helyzet.

Czombos Ferenc alpolgármester
Úgy tudom, hogy a falugazdásznál van gáz és villanyóra.

Szász János polgármester
Megnézzük ezeket az órákat.

Nagy János képviselő
Egymagam tudok-e hozni testületi döntést? Az én nevemmel ment ki a faluba, hogy aki a fát 
kitermeli a tuskót is köteles kivenni. Én leszek a fekete bárány, az egész családomat rossz 
szemmel nézik ez miatt.

Kis Jánosné képviselő
Nálam is jártak panasszal, hogy milyen dolog, hogy Őneki ki kell szedni a tuskót.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Több évvel ezelőtti határozatról beszélünk.

Kis Jánosné képviselő
Se jogom, se hatásköröm de szokatlan időben a polgármesteri  hivatal nagy kapuját nyitva 
találtam. Kinek szóljak ilyenkor?

Szász János polgármester
Szabadságon volt  az  illető  aki  be  szokta  zárni  a  kaput,  ilyenkor  a  Polgármesteri  Hivatal 
karbantartójának kellene szólni. 
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Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A törvény szerint a fenntartó határozza meg az intézmény nyitvatartási idejét. Reggel 6 órától 
– délután 19 óráig lenne nyitva az intézmény a takarítás miatt.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az intézmény nyitvatartási idejét.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
      
                                                         
62//2011. (III. 2.) ÖKT. határozat
Petőfi Sándor Általános Iskola
nyitvatartási idejének engedélyezése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hajagos-
Tóthné Szász Magdolna – a Petőfi Sándor Általános Iskola nyitvatartási idejéről 
szóló  –  szóbeli  előterjesztését  és  úgy  határozott,  hogy  engedélyezi,  hogy  a 
Petőfi Sándor Általános Iskola nyitvatartási ideje reggel 6 órától –  19 óráig 
legyen.

 
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Rendelet  formájában  olvastam,  minden  egyes  önkormányzatnak  kötelessége  megnézni 
milyen utcaneveket talál  ami rendszer vagy  vallás ellenes és ezeket meg kell  változtatni. 
Azoknál az önkormányzatoknál, hogy ne kerüljön az embereknek pénzbe, azt a lehetőséget 
ajánlják fel, hogy az önkormányzat tesz javaslatot az embereknek, ha elfogadja a falugyűlés, 
ráteszik  az  új  név  szerinti  címkét  az  utcanév  táblára.  A  lakosok  eldönthetik,  hogy 
változtatnak-e vagy sem.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ki kell  küldeni a szórólapot az embereknek erre a változtatásra,  és jelöljék meg a kívánt 
utcanevet.

Szász János polgármester
Nálunk két utcát érint ez, a Ságvári Endre és a Fekete László utca lakóit. 

Rádi Györgyi képviselő
A falugyűlésre a két utca javaslatát beszerezzük.
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Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A Komfort Styl Kft-től kapott az iskola 69 pár cipőt. Egy pár cipő ára 9.900,- Ft, köszönjük a 
Cipőgyárnak ezt a felajánlást. A Cipőgyárral sikerült kialakítani egy jó kapcsolatot.

Szász János polgármester
Megállapítom,  hogy  egyéb  kérdés,  észrevétel  nincs,  a  képviselő-testület  nyílt  ülését   16 
órakor bezárom.

 
K.m.f.

         Szász János Attila                                                           Erdélyiné dr.Klimó Ildikó
         polgármester                                                                                   jegyző

               Kis Jánosné                                                                  Homoki-Szabó József 
                                                     jegyzőkönyv hitelesítők
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