
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. április  26-án a 
               Művelődési Ház Könyvtártermében  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
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő (5 fő képviselő-testületi tag)
                    
Kis Jánosné és Nagy János képviselők betegség miatt igazoltan vannak távol az ülésről.

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József  Pénzügyi bizottság tagja 
                         Nagy Péter rendőr főtörzszászlós
                         Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos                         

Szász János polgármester
13 órakor megnyitom a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel  köszöntöm a  képviselő-testületi  ülésen  megjelenteket,  külön  köszöntöm Nagy 
Péter körzeti megbízottunkat.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott képviselőből 5 
fő jelen van, Kis Jánosné, Nagy János képviselő igazoltan távol van.
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére   Rádi  Györgyi  Magdolna  és  Hajagos-Tóthné  Szász  Magdolna  képviselőket 
kérem fel.

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal elfogadja a 2011. április 26-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.) Petőfiszállási Polgárőrség fejlesztés megvalósításához pályázat benyújtása tárgyában
határozat hatályon kívül helyezése 
Előadó: Szász János polgármester

          
2.) Helyi vendéglátó egységek nyitva tartási idejének meghatározása 
      Előadó: Szász János polgármester

3.) Az Önkormányzat 2010. évi  zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Szász János polgármester

4.) Étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

5.) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
            Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

6.) Helyi népesség nyilvántartó „Vizuál regiszter” vállalkozási díjának elfogadása
Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

7.) Központi háziorvosi ügyelet kistérségi feladatellátása
Előadó: Szász János polgármester

8.) A 2010. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves ellenőrzési jelentés
Előadó: Szász János polgármester

9.) Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat küldött jelölése
            Előadó: Szász János polgármester

 10.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási
      módosított megállapodás elfogadása 
     Előadó: Szász János polgármester

 11.) Közösségi célú fejlesztés sportlétesítmények kialakítása, korszerűsítése célterületre
        beadott pályázat

    Előadó: Szász János polgármester

 12.) A „ Szállási Napok” rendezvénysorozat megrendezéséhez igényelhető támogatásról
        szóló előterjesztés

     Előadó: Szász János polgármester 
     

 13.) A „Szállási Kupanap”keretében megrendezésre kerülő sportrendezvények támoga-
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         tásáról előterjesztés 
      Előadó: Szász János polgármester

14.) Pálos Rend kérelme búcsúvásár tartásával kapcsolatosan  (Előterjesztés az elmúlt
        ülés anyagához került csatolásra.)
       Előadó: Szász János polgármester

15.) Egyebek:

a.) Tájékoztató a Petőfiszállási Óvoda 2011. évi költségvetését érintő kérdésekről
Előadó: Szász János polgármester

b.) Tájékoztatás a Bácsvíz Zrt. részvényhozamáról
Előadó: Szász János polgármester

c.) Szociális otthoni elhelyezés költségeihez hozzájárulás adása
Előadó: Szász János polgármester
 

d.) Földhivatali nyilvántartás költsége
Előadó: Szász János polgármester

e.) Családi napi rendezvény
Előadó: Szász János polgármester

              f.)   Fábián Imre ajándékozási szerződéséhez kapcsolódóan
                     felmerült ügyvédi költség kifizetése
                     Előadó: Szász János polgármester

              
g.) Tájékoztatás Vezér Ferenc Pálos Atya földi maradványainak hazahozataláról 

történt 
eddigi eseményekről
Előadó: Szász János polgármester

16.) Zárt ülés: 
1.) Egyedi szociális  kérelmek elbírálása
                   

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(5 igen)  elfogadja a 2011. április 26-i testületi ülés napirendjére tett javaslatot.
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I. napirend

 Petőfiszállási Polgárőrség fejlesztés megvalósításához
pályázat benyújtása tárgyában határozat

hatályon kívül helyezése

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A napirendi pontok kapcsán összeférhetetlenséget jelentek be, érintettség címén.

Rádi Györgyi képviselő
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy engedélyezzük a szavazást.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal a  
következő határozatot hozza:
      
                                                         
103//2011. (IV.26.) 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.

Szász János polgármester
A Polgárőrség   megköszönte  a  lehetőséget,  írásban kinyilatkozta,  hogy nem tart  igényt  a 
továbbiakban a 700.000,- Ft előlegre. A pályázat kiíró több esetben hátrányosan  módosította 
a pályázat elszámolását. 
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Nagy Péter rendőr főtörzszászlós
Pénzt vettek le a keretösszegből.

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

 
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal a  
következő határozatot hozza:
      
                                                         
104//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
A 73/2011. (IV. 26.) ÖKT határozat
hatályon kívül helyezése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester előterjesztését és úgy határoz,  hogy hatályon kívül helyezi 
teljes egészében a 73/2011. (III. 30.) ÖKT. határozatot, amely a Petőfiszállási 
Polgárőrség  „Felismerjük  és  megismerjük”  megnevezésű  pályázatára 
vonatkozott. 

Felelős: Szász János polgármester
              Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: 2011. május 1.

II. napirend

Helyi vendéglátó egységek nyitva tartási idejének 
meghatározása

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4.sz. mellékletét képezi.
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Szász János polgármester
Köszöntöm  az  ülésen  Nagy  Pétert  rendőr  főtörzszászlóst,  a  község  körzeti  megbízottját. 
Meghívtam  a  vendéglátóegységek  üzemeltetőit,  de  sajnos  nem  jöttek  el.  Módosított 
nyitvatartási  időt  szeretnének  kérni  minden  vendéglátó  egységre  vonatkozóan,  valamint 
kiegészítenék azzal, hogy a nyitvatartási időt 30 perccel szeretnék túllépni. Móczár László és 
Nagy  Péter  úgy  nyilatkozott,  hogy  ne  engedélyezzük  az  időcsúszást.  Felhívtam  a 
vendéglátóegységek  vezetőinek  a  figyelmét,  hogyha  valamelyik  üzletben  kábítószer 
fogyasztás gyanúja merül fel,  be lesz záratva a vendéglátó egység. Megegyeztek abban az 
üzletvezetők,  hogy  az  önkormányzat  által  szervezett  rendezvényeken  a  szolgáltatást  a 
vendéglátó egységek alkalmanként felváltva látják el.

Nagy Péter rendőr főtörzszászlós
A hajnali 2 óra és a 24 óráig való nyitva tartást sokallom, bőven elég a hajnali 1 óra, és a 23 
óra. Ellenőriztem a nyitvatartási időt, egyik sem tudott időben bezárni. Ez a fél órás időhúzás 
ez nevetséges. Úgy gondolom, hogy nem fogják betartani. Kérni szeretném, hogy a fiatalokat 
ne szolgáljanak ki, egy tizenéves fiatal nem a kocsmába való. Egy nyitvatartási idő legyen 
télen, nyáron. 

Szász János polgármester
Válasszuk szét a nyári időszakot a télitől. 

Nagy Péter rendőr főtörzszászlós
Az alkohol fogyasztás nagyon sok problémát okoz a faluban, a tanyavilágban. Az emberek a 
gyerekektől isszák el a pénzt. A nagy többség érdekeit is képviselni kell az önkormányzatnak.

Rádi Györgyi képviselő
Ne engedélyezzük a 30 perces hosszabbítást, több családról tudunk, hogy a segély a kocsmába 
köt ki. Nyári időszakban el lehet fogadni a 24 órai és a hajnali 2 órai nyitva tartást.

Homoki-Szabó József képviselő
A fél  órát  nem tartom indokoltnak.  Május  1-től  –  augusztus  31-ig  terjedő időszak van a 
határozat-tervezetbe, a többi része a határozat-tervezetnek nem módosulna.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A határozat többi része nem módosul. 

Szász János polgármester
Próbáljuk meg a hajnali 1 órai nyitva tartást.

Nagy Péter rendőr főtörzszászlós
Egy  nyitvatartási  idő  legyen  meghatározva.  Nyári  nyitva  tartás  sehol  nincs,  például 
Pálmonostorán 9 órakor bezárnak a kocsmák.

Homoki-Szabó József képviselő
A hajnali 1 órás időt hogyan tudjátok jobban  ellenőrizni a rendőrség részéről.
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Nagy Péter rendőr főtörzszászlós
Az emberekre gondolok ilyenkor,  szeretnének már hajnali  2 óra fele pihenni.  Senkinek se 
hiányzik,  hogy  az  autók  száguldozzanak  itt  hajnalban,  részeg  emberek  nótázzanak.  A 
rövidebb nyitvatartási idővel is meg van a kocsmáknak a haszna. 

Szász János polgármester
Első rendű szempont a falu lakosságának, a családoknak a nyugalma. Lényeges lenne, hogy a 
fiatalok inkább maradjanak itt, mint inkább átmenjenek a másik faluba.

Czombos Ferenc alpolgármester
Úgy emlékszem, hogy az előző testületi ülésen a pénteki és a szombati napokon hosszabb 
nyitvatartási idő lett meghatározva. Azt is tudnám támogatni, hogy pénteken és szombaton 
hajnali 2 óráig legyenek nyitva, a többi maradjon egységesen hétfőtől – péntekig 24 óráig. 
Nem  tudok  a  gyermekemnek  alternatívát  felkínálni,  hogy  hová  menjen.  A  30  perces 
időcsúszással  nem tudok egyetérteni.  Jobbnak tartanám ha a  nyitvatartási  idő módosítását 
írásban kérnék. 

Nagy Péter rendőr főtörzszászlós
Pár napot szabjon meg a testület, hogy mennyivel kell előbb jelezni a további nyitvatartást.

Szász János polgármester
Május 1-től lépne életbe, hogy hétfőtől – csütörtökig 11 óráig, péntektől – szombatig hajnali 2 
óráig és vasárnap 11 óráig lennének nyitva. Ez a nyitvatartási idő május 1-től lépne életbe.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Külön választanám a nyári és a téli időszakot.

Homoki-Szabó József képviselő
Ha elmennek a faluból, és hajnali 4 órakor jönnek haza a másik faluból az se jobb.

Szász János polgármester
A szankció milyen érték erejéig és mennyi idő után lépne életbe?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A szabálysértési büntetés 1.000,- Ft-tól – 30.000,- Ft-ig terjedhet.

Nagy Péter rendőr főtörzszászlós
Ellenőrzés  alkalmával  ha  határidő  túllépés  van,  csinálok  egy  szabálysértési  feljelentést, 
megküldöm a jegyzőnek és Ő majd intézkedik.

Szász János polgármester
Legyen-e nyári és téli időszámítás?

Rádi Györgyi képviselő
Hétközbe aki dolgozik elég a 23 óráig való nyitva tartás.
  
Czombos Ferenc alpolgármester
Kérjük az egységektől, hogy a nyitvatartási idő legyen kifüggesztve.
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Szász János polgármester
Kábítószer fogyasztás az üzletben, azonnali bezárást von maga után.

Nagy Péter rendőr főtörzszászlós
Fiatalkorúaknak nem lehet szeszes italt kiadni, és nagyon ittas embert ne szolgáljanak ki. 

Szász János polgármester
Szavazásra  bocsátja  a  nyitvatartási  időt  vasárnaptól   –  csütörtökig  23  óra,  péntektől- 
szombatig hajnali 2 óráig. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal a  
következő határozatot hozza:

      
105//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Helyi vendéglátó egységek
nyitva tartása

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a vendéglátó egységek nyitva tartásának meghatározásáról 
szóló  -előterjesztését  és  úgy  határoz,   hogy  a  98/2011.  (IV.  06.)  ÖKT. 
határozatot úgy módosítja meg, hogy 

• Május 01-től – augusztus 31-ig tartó időszakban:

- vasárnaptól    –  csütörtökig           23 óráig,
- péntektől        –  szombatig hajnali  2 óráig 

            legyen meghatározva minden vendéglátó egységre a nyitvatartási idő   
            községünkben.
   

• Ezen nyitvatartási idő életbelépésének időpontja 2011. május 1.

• A túllépési idő arányával legyen meghatározva a szabálysértési büntetés.
 
• Minden  olyan  rendezvény  szervezése  előtt,  amely  a  nyitvatartási  időt 

módosítja írásban, vagy szóban kötelesek bejelenteni a polgármesternek, 
az dönt, hogy engedélyezi-e vagy sem és a döntés függvényében el lehet 
térni a nyitvatartási időtől. 

  
Felelős:   Szász János polgármester
                Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2011. május 1.
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Nagy Péter rendőr főtörzszászlós távozik az ülésről.

III. napirend

Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 
szóló rendelet megalkotása

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

Rádi Györgyi képviselő
A bizottságok tárgyalták a napirendi pontot és egyhangúlag elfogadásra javasolják.

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

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal (  
5 igen)  elfogadja az előterjesztést és  megalkotja rendeletét Az önkormányzat  
2010. évi zárszámadásáról  az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

7/2011. (IV. 27.)
rendelete

Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 

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

Étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló rendelet megalkotása

                        

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 

Rádi Györgyi képviselő
A bizottságok tárgyalták a napirendi pontot és az a döntés született, hogy a képviselő-testületi 
ülésre átteszik a döntést. Kétféle elképzelés volt, hogy ezt most elfogadjuk, és júliusban újra 
tárgyaljuk, vagy most nem fogadjuk el és júliusban tárgyaljuk majd.

Szász János polgármester
Az  a  véleményem,  hogy  most  fogadjátok  el  az  étkezési  díjakról  szóló  rendeletet,  és  a 
módosítottat meg majd félévkor.

Homoki-Szabó József képviselő
Javasoltam,  hogy  halasszuk  el  a  rendelet  módosítást,  felül  kellene  vizsgálni  a  rezsi 
költségeket.  Ez az emelés  riasztó az ebéd fogyasztóknak.  Miért  nem tudjuk erre a három 
hónapra ott hagyni az idősek zsebébe ezt az összeget.

Czombos Ferenc alpolgármester
A féléves rezsi költségekre gondolsz?

Homoki-Szabó József képviselő
Miért az előző évi költségekkel számolunk, csökkent a dolgozók bére, ezzel kellene a rezsi 
költséget számítani. 

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Az önköltség számítás szempontjából két törvény van egymás mellett: a  szociális törvény . 
amely a beruházások kiadását is megengedi tovább terhelni a térítési díjban, a másik pedig a 
számviteli  törvény,  amely meghatározza az önköltség számítási  módját.  Az előterjesztés  a 
szűkített önköltséget tartalmazza. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A  múlt  évi  tényszámokkal  van  számolva.  Nem  a  rezsi  díj  miatt  kell,  hogy  a  félévet 
megvárjuk,  hanem  a  személyi  juttatás  miatt.  Félévet  várunk,  nincs  már  fűtés,  alapból 
kevesebb lesz a rezsi. 

Rádi Györgyi képviselő
Tiszta sor az évessel számolni, mert az egy átlagszámot  ad ki. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Legyenek a nyári és a téli hónapok is a rezsi költségbe. A személyi juttatás február 15-től 
változott, a tavalyi tényszámok alapján számolva magasabb összeget hoz ki. 
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Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
A konyha üzemeltetési kiadásaiból ki kell vonni az élelmezési anyag beszerzését és az ÁFÁ-t, 
a fennmaradó összeg alapja a szűkített önköltségnek, ez még mindig alacsonyabb összegre jön 
ki,  mint  a szociális  törvény szerinti  költségszámítás  módszerével  kiszámított  összeg. Ebbe 
nincs benne a beruházás, épület  fenntartás és gépbeszerzés költsége.  A számviteli  törvény 
meghatározza,  hogy az előző lezárt  időszak gazdálkodási adataival  kell  számolni,  ezért  az 
előző évi adatokat tartalmazza.

Szász János polgármester
Szabjuk meg, hogy a régi árat július 1-ig kell alkalmazni. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A következő hónap testületi ülésére új előterjesztés a Homoki Képviselő felvetése alapján, 
hogy legyen az önköltség kiszámítva február 15-től. Most volt egy új közbeszerzés, plussz 
rezsi költség, plussz személyi juttatás, kijön egy tényszám. 

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Nem sokat változtat, nem január 1-től voltak a bércsökkentések. Félévet érdemes lenne várni.

Homoki-Szabó József képviselő
Júliusba újra tárgyaljuk, azt a hónapot vegyék alapul mikor hat órába dolgoztak.

Feketéné Tarjányi  Margit vezető-tanácsos
Eltolhatjuk a felülvizsgálatot,  nem biztos hogy a konyha a nyersanyagemelés  miatt  tartani 
tudja a normát. A mennyiség rovására fog menni.

Czombos Ferenc alpolgármester
A személyi juttatás aránybeli csökkenése, arányos-e az alapanyag %-os növekedésében?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A súlyozott árnövekedést az első oldalon lévő legelső táblázat mutatja.   

Czombos Ferenc alpolgármester
De ha emelkednek az árak, csökken a fogyasztás.

Rádi Györgyi képviselő
Ütközik a jogszabályba ha most csak 5 %-os emelést teszünk rá? A bér kevesebb, emelkedtek
a gáz és a nyersanyagköltségek

Homoki-Szabó József képviselő
A  személyi  juttatás  éves  szinten  mennyi,  és  ha  megnézzük  éves  szinten  mennyi  a 
megtakarítás?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Számlán kimutatható áremelkedés 11 %. Ha térítési kedvezményt megadjuk, akkor ennek az 
ÁFÁ-ját be kell fizetni. 
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Homoki-Szabó József képviselő
Ha most nem nyúlunk hozzá a térítési díjhoz, akkor nem kell ÁFÁ-t fizetni.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Ha a kiszámított önköltség több mint a térítési díj, akkor a különbözet után meg kell  fizetni  
az ÁFÁ-t. 

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Az első negyedévben az új közbeszerzési árak meg se jelentek, április 1-ével léptek életbe. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha Homoki Képviselő eredeti gondolatát támogatjuk, akkor a három hónap veszteségét kell 
konpenzálni. 

Szász János polgármester
Fél évre ne bántsuk ezt az összeget, utána tényadatokkal lehet újravizsgálni. 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot, úgy hogy a júliusi 
testületi ülésen újra tárgyalják. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen,  1  nem 
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

      
106//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló rendelet előterjesztésében döntés

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Erdélyiné 
Dr.Klimó Ildikó jegyző  -  az  étkezési  térítési  díjak  megállapításáról  szóló  – 
előterjesztését, és úgy határoz, hogy felülvizsgálja a térítési díjakat oly módon, 
hogy a 2011. első félévig változatlanul hagyják az étkezési térítési díjakat, majd 
a 2011. júliusi testületi ülésen újra felülvizsgálják.

Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: 2011. 07. 30.
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V. napirend

A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról
szóló rendelet módosítása

                        
Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. 

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Mivel az étkezési térítési díjak nem változtak, ezáltal nincs szükség rendelet módosításra.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen,  1  nem 
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

      
107//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
A személyes gondoskodást nyújtó 
alapszolgáltatásokról szóló rendelet
előterjesztésében döntés

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Erdélyiné 
Dr.Klimó  Ildikó  jegyző   -  a  személyes  gondoskodást  nyújtó 
alapszolgáltatásokról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy nem módosítja 
a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 14/2008. (X. 30.) 
számú rendelet mellékletét. 

VI. napirend

Előterjesztés a helyi népesség-nyilvántartó „Vizuál Regiszter”
vállalkozásának kifizetése tárgyában

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. 
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Szász János polgármester
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége válaszolt a levelünkre, a 60.000 Ft licenc 
díjat  ki  kell  fizetni,  mert  csak  így  tudják  az  önkormányzat  részére  biztosítani  az 
adatszolgáltatást. Amennyiben nem fizetünk jogtalanul használjuk a rendszert.

Rádi Györgyi képviselő
A bizottságok tárgyalták a napirendi pontot és elfogadásra javasolják.

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

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(5 igen)  szavazattal a következő határozatot hozza:
      
                                                         
108/2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Helyi népesség nyilvántartó „Vizuál
regiszter” vállalkozási díjának kifizetése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Erdélyiné 
dr.Klimó  Ildikó  jegyző   -  a  helyi  népesség  nyilvántartó  „Vizuál  regiszter” 
vállalkozási díjának kifizetéséről szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a 
saját  költségvetése  terhére  biztosítja  az  eKÖZIG  ZRT.  részére  a  „Vizuál 
regiszter” vállalkozási díját 48.000,- Ft + 12.000,- Ft ÁFA, összesen 60.000,- Ft 
összegben, legkésőbb  2011. május 31-i kifizetési határidővel. 
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Jegyzőt a fenti vállalkozási  szerződés  megkötésére az eKÖZIG Zrt-vel.

A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
 
Felelős:    Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő:  2011. május 31.

VII. napirend

Központi háziorvosi ügyelet
kistérségi feladatellátásáról
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Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Az önkormányzati  hozzájárulás 1.632 eFt-ról – 994 eFt-ra változott.  Éves szinten 638 eFt 
megtakarítást jelent. Ha minden társult önkormányzat április 30-ig jóváhagyja a megváltozott 
fedezet összegét, akkor május hónaptól már a csökkentett összeget kell utalnunk. 
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet. 

 
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(5  igen) a következő határozatot hozza:
      
                                                   
109//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Központi háziorvosi ügyelet
kistérségi feladatellátása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a Központi háziorvosi ügyelet kistérségi feladatellátásáról 
szóló -előterjesztését és úgy határoz, hogy 

1. Tudomásul  veszi,  hogy  a  Kiskunfélegyháza  Városi  Önkormányzat 
Közbeszerzési  Bizottsága  által  a  közbeszerzés  nyertesének  kihirdetett 
Emergency  Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel 
kötendő  szolgáltatási  szerződés  megkötés  időpontját  30  nappal 
elhalasszák.

2. A  pályázati  eljárás  során  meghatározott  finanszírozási  feltételeket 
elfogadja,  miszerint  Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  éves 
hozzájárulása 1.632 eFt-ról  994 eFt-ra változik.

3. Kötelezi a jegyzőt, hogy a 2011. évi előirányzat-megtakarítás tényleges 
összegének  az  általános  tartalékra  való  átcsoportosításáról  a  következő 
rendeletmódosításkor gondoskodjon.

Felelős:   Szász János polgármester
                Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: 2011. május 30.
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VIII. napirend

A 2010. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült
éves ellenőrzési jelentés

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A belső ellenőrzési vezető Alács Gyuláné lett. 

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Havi 60.000 Ft-ért vállalkozásba adták a társulás belső ellenőrzését.

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

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

  
110/2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
A 2010. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről
készült éves ellenőrzési jelentés

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a 2010. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült 
éves ellenőrzési jelentésről szóló -,  előterjesztését és úgy határoz, hogy a 2010. 
évről elkészített éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 

IX. napirend

Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat
küldött jelölése

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.
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Szász János polgármester
A Vízgazdálkodási Társulat küldöttei közé 3 fő jelölését szeretném kezdeményezni.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
      

111//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Tisza-Kunság Vízgazdálkodási Társulat
küldött jelöléséről

H A T Á R O Z A T 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – Tisza-Kunság Vízgazdálkodási Társulat küldött jelöléséről 
szóló -  előterjesztését  és úgy határoz, hogy a Tisza-Kunság Vízgazdálkodási 
Társulat  küldöttei;   a  földtulajdonosok  képviseletében  Czombos  Ferenc 
alpolgármester, a Mezőgazdasági Szövetkezet részéről Beálló Sándor elnök és 
az  önkormányzat  képviseletében  Szász  János  polgármester  látná  el  ezen 
feladatot.

Felelős:   Szász János polgármester
Határidő: 2011. április 30.

X. napirend

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás társulási módosított

megállapodás elfogadása

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

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
2008. októberében volt egy módosítás, most Dr. Uzonyi Yvette ügyvéd asszony elkészítette a 
45 oldalból álló módosított anyagot. Átnéztem a módosított megállapodást, el lehet fogadni.
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Szász János polgármester
A módosítások a mindenkori társulási törvények változásait  jelenti.  Kaptunk egy felszólító 
levelet  Agatics  Rolandtól,  hogy az  önkormányzat  rendeletbe  határozza  meg  a  110 literes 
szemétgyűjtő edények bevezetését, vagy a 70 és a 110 literes edényzet közötti díjkülönbözetet 
az önkormányzat térítse meg, ugyanis a Szolgáltatónak tetemes bevétel kiesése van. Kiküldtek 
egy olyan levelet  ahol  köteleznek pénzfizetésre,  utána telefonon értesítettek,  hogy vegyük 
tárgytalannak. 

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A lakosságra akarják rákényszeríteni a  70 literesről – 110 literes történő edényzet bevezetését 
vagy ha nem akkor az önkormányzatnak kell fizetni a különbözetet, 1.038.000 Ft-ról van szó.

Homoki-Szabó József képviselő
A szolgáltató van szerződésbe a lakossággal. Van olyan lakos aki egyszer sem tette még ki a 
kukáját.

Czombos Ferenc alpolgármester
Petőfiszállás Önkormányzatnak van szerződése a konzorciummal.  Ha egy petőfiszállási lakos 
nem fizet akkor az önkormányzat ki fogja fizetni?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A testület dönt róla. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Azon lakosok helyett akik nem fizetnek az önkormányzat fizet?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A lakost  úgy éri  el,  hogy lefogja küldeni  a  végrehajtást.  Ha a  végrehajtás  eredménytelen 
kifizeti az önkormányzat.

Czombos Ferenc alpolgármester
Mennyi az-az összeg éves szinten amit az önkormányzat a lakosság részére kifizet.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Eddig még nem érkezett megkeresés. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Polgárjogi szerződés akkor jön létre, ha mindkét fél aláírja. Ha nincs aláírva akkor hogyan 
köteleznek fizetésre, helyi rendelet alapján?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Igen  a  helyi  rendelet  alapján.  A  70  literes  és  a  110  literes  edények  díjkülönbözete  az 
1.038.000 Ft, nem az elmaradt  számlák díjtétele
A 70 literes kukákra 176 háztartásba van megkötve a szerződés,  két háztartásba pedig 80 
literesre. A 178 háztartás díjkülönbözete a fenti összeg.

Szász János polgármester
Csak 32 főre maradhat 70 literes edényzet.
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Én mint jegyző nem fogom megmondani, hogy ki lesz az a 32 fő.

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

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
      

112//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás társulási módosított
megállapodás elfogadása

H A T Á R O Z A T 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás társulási módosított megállapodás elfogadásáról szóló 
– előterjesztését és úgy határoz, hogy 

1. A Képviselő-testület a 219/2008. (XI.26.) Ökt. határozatát hatályon kívül 
helyezi.

2. A Képviselő-testület  a társulási módosított megállapodást az előterjesztés 
melléklete  szerint  változatlan  tartalommal  elfogadja  és  felhatalmazza  a 
polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős:    Szász János polgármester
Határidő: 2011. április 30.

XI. napirend

Közösségi célú fejlesztés sportlétesítmények
kialakítása, korszerűsítése célterületre

beadott pályázat 

Előadó: Szász János polgármester
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képezi.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot,  a  határozat-tervezet  harmadik  pontját 
támogatja, figyeljük, hogy mit tudunk még tenni. Áttekintjük a tervezet, hogy mit nyújtottunk 
be.

Szász János polgármester
Az  önrész  132.000  Ft,  ezt  kell  az  általános  tartalék  terhére  biztosítani.  A  pályázat 
megvalósulhat, ne vessük el. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A harmadik pont a döntő, mennyire lehet ilyen mértékben eltérni.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Több kifizetési kérelmet terjesztünk elő, 2015-ig lehet vele várni. Önkormányzati pályázat, 
együttműködő  partner  a  sportegyesület,  megelőlegezzük  a  pénzt,  utólagos  visszatérítéssel 
jöhet vissza a megelőlegezett összeg.

Czombos Ferenc alpolgármester
Mennyi a tényszerűség, hogy 2015-ig végig lehet vinni?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Végig lehet vinni, de most is le lehet mondani a pályázatot. 

Homoki-Szabó József képviselő
Mindenképp szükség van a  községnek sportolási  lehetőségre.  Térjünk erre  vissza  később, 
most még le vannak előre kötve a tiszteletdíjak.

Szász János polgármester
Mindenféleképpen  próbálunk  utat  törni  a  sportolási  lehetőségnek.  A  füvet  a  sportpályán 
mindenféleképpen le kell nyírni. 

Homoki-Szabó József képviselő
A traktort vegyük meg, fűnyírásra jó lenne a pályán.

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

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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113/2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
A Közösségi célú fejlesztés Sportlétesítmények
Kialakítása, korszerűsítése célterületre
beadott pályázatról

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester előterjesztését a helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
program  keretében  elnyert  támogatásról,  és  úgy  határoz,  hogy  a  pályázattal 
elnyert  támogatási  összeget  tudomásul  veszi,  2011.  június   30-ig  annak  a 
gépbeszerzési részét megvalósítja. A traktort és tartozékainak megvásárlásához 
az  önrészt,  a  132  eFt-ot  az  általános  tartalék  terhére  biztosítja.  A  fejlesztési 
támogatási keretösszeg további részének a felhasználásáról a későbbiekben dönt.

Kötelezi  a  jegyzőt,  hogy  jelen  határozattal  összhangban  az  előirányzat 
átcsoportosításáról a következő rendeletmódosításkor  gondoskodjon.

Felelős:   Szász János polgármester
                Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: 2011. június  30.

XII. napirend

A „Szállási Napok” rendezvénysorozat megrendezéséhez
igényelhető támogatásról előterjesztés

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

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangúlag támogatja. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
      
114//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
A „Szállási Napok” rendezvénysorozat 
megrendezéséhez igényelhető támogatásról

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  előterjesztését  a  Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzat 
31/2011. (III. 25.) Kgy. határozatával kiírt pályázatról és  úgy határoz, hogy

• 2011.  augusztus  20-án  újra  –  immár  12.  alkalommal  –  megszervezi  a 
Szállási Napok”  kulturális, hagyományőrző rendezvénysorozatot.

• A rendezvény teljes bekerülési költségét  400.000  Ft-ban határozza meg, 
melyhez 200.000 Ft saját erő a 2011. évi költségvetési rendeletben már 
elkülönítetten szerepel,

• 200.000 Ft támogatási összeg megszerzésére pályázatot nyújt be a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökéhez.

A  Képviselő-testület  kinyilvánítja,  hogy  a  rendezvénysorozat  sikeres 
megszervezéséhez  minden  más  forrásból  származó  támogatást,  anyagi 
felajánlást,  adományt  és  hozzájárulást  tisztelettel  elfogad.  Felkéri  az 
intézményeket,  a  társadalmi  szervezeteket  és  baráti  köröket,  hogy  segítsék  a 
közösségi programok színvonalas megrendezését.

A  Képviselő-testület  a  rendezvénysorozat  programtervezetét  a  támogatások 
biztos tudatában és a támogatások mértékének ismeretében később hagyja jóvá.
                            
Felelős:   Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2011. április 29.

XIII. napirend

A „Szállási Kupanap” keretében megrendezésre kerülő
sportrendezvények támogatásáról előterjesztés

22



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

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot,  és javasolja, hogy egy napra tervezzék a 
rendezvényeket. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, az elhangzott javaslattal.

 
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazati aránnyal  a következő határozatot hozza:

115//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
A „Szállási Kupanap” keretében
megrendezésre kerülő sportrendezvények
támogatásáról

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester  előterjesztését  a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  által 
kiírt pályázatról és úgy határoz, hogy

• 2011.  augusztus  20-án  megszervezi  a  „Szállási  Napok”  focikupát,  a 
környező települések csapatainak meghívásával.

• A rendezvény teljes bekerülési költségét 80.000 Ft-ban határozza meg.
• A rendezvény kiadásainak fedezetére pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun 

Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökéhez.

A  Képviselő-testület  kinyilvánítja,  hogy  a  Megyei  Önkormányzatot 
társrendezőként  szerepelteti,  a  rendezvényhez  kapcsolódó  kiadványokon 
feltünteti  a  Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzat  címerét,  kitűzi  a  Megyei 
Önkormányzat zászlaját.

Felelős:    Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: 2011. április 30.
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XIV. napirend

Pálos Rend kérelme búcsúvásár tartásával
kapcsolatosan

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
Botond Atyával megbeszéltem, hogy a búcsútér kezelésének átvevését a jövő évre halasszuk 
el. Ilyen rövid idő alatt nem tudunk rá felkészülni.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

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

116//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Pálos Rend kérelme búcsúvásár
tartásával kapcsolatosan

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  Pálos  Rend  kérelme  búcsúvásár  tartásáról  szóló  - 
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  Pünkösdi  búcsú  megtartásának 
szervezésére  vonatkozóan   2012.  évben  a  Képviselő-testület  újra  tárgyalja  a 
kérelmet.

Felelős:   Szász János polgármester
Határidő: 2012. április 30.

XIV. napirend

E g y e b e k:

Rádi Györgyi képviselő
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A május havi képviselői tiszteletdíjamat  a Nagycsaládos Egyesületnek a „Zöldövezet 2010.” 
pályázat  megvalósításához felajánlom.  Sokan dolgoznak a  pályázat  megvalósításában,  sok 
pénz van benne, aminek nincs fedezete.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

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

117//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Rádi Györgyi Magdolna képviselői
tiszteletdíjának felajánlása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Rádi  Györgyi 
Magdolna  képviselő május  havi  képviselői  tiszteletdíjáról  történő lemondását 
köszönettel elfogadja, és hozzájárul, hogy Rádi Györgyi Magdolnát 2011. május 
hóban  megillető  képviselői  tiszteletdíj  összege  járulékaival  együtt  a 
Nagycsaládos  Egyesület  „Zöldövezet  2010.”  pályázat  megvalósításához 
kerüljön felhasználásra

A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
 
Felelős:   Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: 2011. április 29.

Szász János polgármester
Javaslom, hogy a képviselő-testület a felajánlott bizottsági tiszteletdíj terhére 50.000,- Ft-ot 
biztosítson  a  Nagycsaládosok  Egyesületének  a  „Zöldövezet  2010”   pályázatának 
támogatására. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal (  
5 igen)  a következő határozatot hozza:
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118//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesület
„Zöldövezet 2010” pályázatának támogatása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  szóbeli  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a 
Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete részére a „Zöldövezet 2010” pályázat 
megvalósításához, a képviselő-testület a felajánlott bizottsági tiszteletdíj terhére 
50.000 Ft-ot biztosít.

Ezen  fenti  támogatást  zúzott  kő,  cement,  sóder,  betonból  útszegély 
megvásárlására  kell  felhasználni.  A Nagycsaládosok Petőfiszállási  Egyesülete 
számla alapján köteles ezen vásárlást igazolni az önkormányzat felé.
 
A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester 
                Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: 2011. április 29.

Czombos Ferenc alpolgármester
Felvetném,  hogy  az  önkormányzat  a  saját  költségvetése  terhére  legalább  50.000,-  Ft-ot 
biztosítson  a  Nagycsaládosok pályázatának támogatására.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal (  
5 igen)  a következő határozatot hozza:
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119//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesület
„Zöldövezet 2010” pályázatának támogatása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  szóbeli  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a 
Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete részére a „Zöldövezet 2010” pályázat 
megvalósításához, a képviselő-testület a saját költségvetése terhére 50.000 Ft-ot 
biztosít.

Ezen  fenti  támogatást  zúzott  kő,  cement,  sóder,  betonból  útszegély 
megvásárlására  kell  felhasználni.  A Nagycsaládosok Petőfiszállási  Egyesülete 
számla alapján köteles ezen vásárlást igazolni az önkormányzat felé.
 
A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester 
                Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Czombos Ferenc alpolgármester
A május havi alpolgármesteri tiszteletdíjamból 30.000,- Ft-ot én is felajánlok  a Nagycsaládos 
Egyesületnek a „Zöldövezet 2010.” pályázat megvalósításához.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

120//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Czombos Ferenc alpolgármesteri
tiszteletdíjának felajánlása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Czombos Ferenc május 
havi alpolgármesteri tiszteletdíjából történő lemondását köszönettel elfogadja, és 
hozzájárul,  hogy  Czombos  Ferencnek  a  2011.  május  hóban  megillető 
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alpolgármesteri  tiszteletdíjából  30.000,-  Ft  és  járulékai  a  Nagycsaládos 
Egyesület  „Zöldövezet  2010.”  pályázat  megvalósításához  kerüljön 
felhasználásra.

A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
 
Felelős:   Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2011. április 29.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A május havi képviselői tiszteletdíjamat  a Nagycsaládos Egyesületnek a „Zöldövezet 2010.” 
pályázat megvalósításához én is felajánlom. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

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

121//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna
tiszteletdíjának felajánlása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajagos-Tóthné Szász 
Magdolna  képviselő május  havi  képviselői  tiszteletdíjáról  történő lemondását 
köszönettel elfogadja, és hozzájárul, hogy Hajagos-Tóthné Szász Magdolnát a 
2011. május hóban megillető képviselői tiszteletdíj összege járulékaival együtt a 
Nagycsaládos  Egyesület  „Zöldövezet  2010.”  pályázat  megvalósításához 
kerüljön felhasználásra

A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
 
Felelős:   Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2011. április 29.

Szász János polgármester
Legyen egyöntetű ez az adakozás mindenki részéről,  én úgy látom jónak. 
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Homoki-Szabó József képviselő
Ki  kellene  találni  egy  adományozható  címet,  és  minden  évben  valakinek  odaadni  aki  a 
legtöbb társadalmi munkát végezte a községben. 

15.a.) Tájékoztatás a Petőfiszállási Óvoda 2011 . évi 
költségvetését érintő kérdésekről

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

Szász János polgármester
Állásfoglalást  kértünk  az  Államkincstártól,  és  levélben  megérkezett  a  tájékoztatás,  amibe 
benne  van,  hogy  nem illeti  meg  átlagkereset  a  munkavállalót  arra  az  időre,  amely  alatt 
munkabérre  egyébként  sem lenne  jogosult.  Nem jár   a  dolgozónak  a  végkielégítés,  amit 
második körbe követeltek tőlünk.

Homoki-Szabó József képviselő
A levélben átlagkeresetről van szó, amit kérnek az végkielégítés.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Csernus Krisztina úgy fogalmazta meg a kérelmét, hogy jár a dolgozónak a felmentési időre 
az átlagkeresete és a végkielégítése. Összesen 683.000,- Ft-ot kellene adnunk. Alátámasztásra 
kértük meg a Kincstártól ezt a tájékoztató levelet. 

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Végkielégítés jár a dolgozónak, felmentési idő is jár. Hogyan gazdálkodjuk ki attól függ, hogy 
lesz-e pénzünk vagy nem. Az a kérdés, hogy ki fogja kifizetni. 

Feketéné  Tarjányi Margit vezető-tanácsos
Bízom benne, hogy ez a rendelkezés erősebb, aki fizetési nélküli szabadságon van, hogyan 
lehet átlagkeresete. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

122//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a Petőfiszállási Óvoda
2011. évi költségvetését érintő kérdésekről

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János  polgármester  –  tájékoztatás  a  Petőfiszállási  Óvoda  2011.  évi 
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költségvetését érintő kérdésekről szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a 
tájékoztatást tudomásul veszi.

15.b.) Tájékoztatás a Bácsvíz Zrt. részvényhozamáról

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

Szász János polgármester
Petőfiszállás község részvénye alapján 0,263 % osztalékra tarthat számot, amely 711.131 Ft 
bevételt  jelent  az  önkormányzatunknak.  A  Bácsvíz  Zrt.  2011.  május  19-én  tartja  a 
közgyűlését, melyen remélhetőleg véglegesen jóváhagyásra is kerül az osztalék kifizetése. 
Szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

123//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a BÁCSVÍZ Zrt. részvényhozamáról

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János  polgármester  –  a  BÁCSVÍZ  Zrt.  részvényhozamáról   szóló  – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy a tájékoztatást tudomásul veszi.

15.c.) Szociális otthoni elhelyezés költségeihez hozzájárulás adása

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

Rádi Györgyi képviselő
A bizottságok tárgyalták a napirendi pontot és egyhangúlag támogatják.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal (  
5 igen)  a következő határozatot hozza:
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124//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Szociális otthoni elhelyezés költségeihez hozzájárulás adása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János  polgármester  –  szociális  otthoni  elhelyezés  költségeihez  hozzájárulás 
adásáról   szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a tájékoztatást tudomásul 
veszi.

15.d.) Földhivatali nyilvántartás költsége

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Lesz egy naprakész teljes Földhivatali teljes nyilvántartásunk.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ez megegyezik a vagyonkataszterrel, mit kapunk a 46.800 Ft-ért?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az  összes  ingatlan  „A”  és  „B”  lap  lényeges  adatait,  azt,  hogy  ki  a  tulajdonos,  milyen 
arányban,  és mekkora a terület. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal (  
5 igen)  a következő határozatot hozza:
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125//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Földhivatali nyilvántartás költségeire vonatkozóan

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Földhivatali  nyilvántartás  költségéről  szóló  - 
előterjesztését  és  úgy határoz,  hogy a  saját  költségvetése  terhére  biztosítja  a 
46.800,- Ft-ot. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
ezen határozat  tartalmát  vegye figyelembe a következő költségvetési  rendelet 
módosításánál.
 
Felelős: Szász János polgármester
              Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: 2011. április 30.

15.e.) Családi Nap szervezése

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Tájékoztatom  a  képviselő-testületet,  hogy  a  már  hagyománnyá  vált  Családi  Napot  2011. 
május  14-én  délután  szeretnénk  megrendezni.  Szeretnénk  a  rendezvény  résztvevőit 
megvendégelni, és erre a célra kellene ez bizonyos összeget biztosítani.

Szász János polgármester
Javaslom, hogy 50.000 Ft-ot biztosítson a képviselő-testület a saját költségvetése terhére.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal (  
5 igen)  a következő határozatot hozza:
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126//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Családi Nap rendezvény
anyagi támogatása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hajagos-
Tóthné Szász  Magdolna  képviselő,  iskolaigazgató  a  Családi  Nap rendezvény 
szervezésével  kapcsolatos  tájékoztatását  és  úgy  határoz,  hogy  a  rendezvény 
lebonyolításához 50.000,- Ft-ot biztosít a képviselő-testület a saját költségvetése 
terhére.

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

Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2011. május 14.

15.f.) Ügyvédi költség

Szász János polgármester
Fábián  Imre  petőfiszállási  lakos  az  Önkormányzatnak  ajándékozta  ingatlanát,  és  az 
ajándékozási  szerződés  elkészítésére  vonatkozóan  Dr.  Réczi  László  ügyvédi  munkadíja 
24.000,- Ft + ÁFA. Szavazásra bocsátom az ügyvédi költség kerüljön kifizetésre

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
    
                                                        
127//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Fábián Imre ajándékozási szerződéséhez kapcsolódóan
felmerült ügyvédi költség kifizetése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  szóbeli  –  Fábián  Imre  ajándékozási  szerződéséhez 
kapcsolódóan felmerült ügyvédi költség kifizetéséről szóló – előterjesztését és 
úgy határoz,  hogy 24.000,-  Ft  +  6.000,-  Ft  ÁFA,  azaz,  30.000,-  Ft  ügyvédi 
költség kerüljön kifizetésre. 
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Felelős:    Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2011. május 15.  

15. g.) Tájékoztatás Vezér Ferenc Pálos  Atya földi maradványainak
            hazahozataláról történt eddigi eseményekről 

Szász János polgármester
Vezér Ferenc Pálos Atya  exumálása másképp alakult,  több ember csatlakozott  az ügyhöz. 
Augusztus  6-án  lesz  az  újratemetése.  Pálos  motorosok  kíséretében  hozzák  le  a  koporsót 
Budapestről a faluba. A templomnál kialakított nagy Magyarország területén lesz eltemetve. 
Lezsák Úr mellszobrot ajánlott fel. Az események lebonyolításával kapcsolatban egyeztetni 
kell Botond Atyával.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
      
                                                         
128//2011. (IV. 26.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás Vezér Ferenc Pálos Atya földi maradványainak
 hazahozataláról történt eddigi eseményekről

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester   tájékoztatását  Vezér  Ferenc  atya  földi  maradványainak 
hazahozataláról történt eddigi eseményekről, és azt tudomásul veszi.  

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a képviselő-testület nyílt ülését  15 órakor 
bezárom.
 

K.m.f.

         Szász János Attila                                                           Erdélyiné dr.Klimó Ildikó
         polgármester                                                                                   jegyző

         Hajagos-Tóthné Szász Magdolna                              Rádi Györgyi Magdolna 
                                                     jegyzőkönyv hitelesítők
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