
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. november 23-án a 
               Művelődési ház Könyvtártermében  megtartott üléséről.

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

                         Szász János   polgármester
                         Czombos Ferenc alpolgármester                  
                         Gyöngyösi Péter képviselő
                         Homoki-Szabó József képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő
                         Torma István képviselő               (6 fő képviselő-testületi tag)
                   

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt megbízott jegyző

Meghívottként jelen van: Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                                           Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja
                                           Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
                                           Feketéné Tarjányi Margit főtanácsos
              

Szász János polgármester
15 óra 40 perckor megnyitom a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő képviselőből 
mindenki jelen van, így a polgármesterrel jelen van 7 fő.
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Nagy János és Rádi Györgyi Magdolna  képviselőket kérem fel.

Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal elfogadja a 2011. november  23-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének  
és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.

Szász János polgármester
Megkérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl valakinek van-e kiegészítése.



Gyöngyösi Péter képviselő
Az egyebek napirendi pontban szeretném, ha szó esne a lejárt hűségidejű internet előfizetések 
felülvizsgálatáról. 

Szász János polgármester
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint: (A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét  
képezi.)

1.) Beszámoló a Községi Önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról
            Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról 
Előadó: Szász János polgármester

3.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Szász János polgármester 

4) Előterjesztés a Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
            szabályozásáról szóló rendelet módosításáról

Előadó: Toldi Zsolt jegyző

 5.)     Előterjesztés az időskorúak karácsonyi átmeneti segélyezésére
            Előadó: Szász János polgármester
           
6.) Tájékoztatás a bérelőirányzat felhasználásának tárgyában

Előadó: Szász János polgármester

7.) Egyebek (írásbeli előterjesztés nélkül)
a.) tájékoztatás ravatalozó felújításáról (előadó: Szász János polgármester)
b.) tájékoztatás a Rákóczi Szövetségről (előadó: Szász János polgármester)
c.) internet előfizetéssel kapcsolatos hűségnyilatkozat

8.) Zárt ülés:
           -egyedi szociális kérelmek elbírálása

         Előadó: Toldi Zsolt jegyző

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(7 igen)  elfogadja a 2011. november 23-i  testületi ülés napirendjére tett javaslatot.
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I. napirend

Beszámoló a Községi Önkormányzat 2011. évi 
háromnegyed éves gazdálkodásáról 

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

Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja. 

Szász János polgármester
Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Homoki-Szabó József képviselő
Két  kérdésem  van,  az  egyik,  hogy  Kiskunfélegyháza  város  önkormányzatának  elmaradása 
nullázódik vagy átkerül a következő évre? A második kérdésem a tartalékképzésre irányul: van-e 
elképzelés, javaslat a testület irányában, hogyan lehetne a tartalék összegét növelni? 

Szász János polgármester
Az  előirányzatokhoz  képest  a  teljesítésekkel  nem  állunk  rosszul.  Az  önkormányzat  által 
megtermelt áruk értékesítéséből is számolhatunk bevétellel.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Kiskunfélegyházának folyamatosan megküldésre kerülnek a tartozás összegét részletező levelek. 

Homoki-Szabó József képviselő
Ötleteket szeretnék hallani a tartalék növelésére, a plussz bevételi lehetőség kiaknázására.

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Meglehetősen szűk körűek a lehetőségek. Esetleg úgy képzelhető el a bevétel növelése, ha újabb 
adókat vet ki az önkormányzat, pl.: ebadó, ingatlanadó. Központilag nem tudom milyen adókat  
vetnek ki a jövőben. A saját bevételek közeljövőben történő növelésére nagy lehetőséget nem 
látok. A költségvetés rendelkezik akkora tartalékkal, hogy el tudjuk indítani az új évet. 

Tóth Vince Ügyrendi bizottsági tag
A  teljesítések  tekintetében  elmaradás  van  az  étkezési  bevételeknél,  de  a  közfoglalkoztatások 
támogatásánál ugyanannyi elmaradást látok. 

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Hatósági szerződés van a Munkaügyi Központtal, a tényleges bevétel és a kiadás év végére fog 
realizálódni. 
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Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az önkormányzat 2011. évi háromnegyedéves 
gazdálkodását.

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

                                                             
308/2011. (XI.23.) ÖKT. határozat
A Községi Önkormányzat 
2011. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Szász János 
polgármester  -   a  Községi  Önkormányzat  2011.  évi  háromnegyedéves 
gazdálkodásáról – szóló előterjesztését és azt elfogadja.

II. napirend

Előterjesztés  a 2011. évi költségvetési rendelet 
módosításáról

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az  Ügyrendi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot,  és   egyhangú   szavazattal  elfogadásra  
javasolja.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a naprendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal ( 7 igen)  
elfogadja  az  előterjesztést  és   megalkotja  rendeletét  a  Községi  Önkormányzat  2011.  évi  
költségvetési rendeletének módosítására az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

15/2011. (IX. 24.)
rendelete

A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletének módosítására

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

III napirend

 Előterjesztés a Községi Önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepciójára

                        

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

Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangú  szavazattal elfogadásra javasolja.

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

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(7 igen) a következő határozatot hozza:
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309/2011. (X.23.) ÖKT. határozat
A Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetési koncepciója

H A T Á R O Z A T :

A Képviselő-testület megtárgyalta a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
terv koncepcióját és a költségvetés részletes kidolgozásához az alábbi szempontokat 
adja meg:

1. Elsődleges szempont az intézményi és az intézményhez nem kötött kötelező 
alapellátási feladatok működtetése, ellátása.

2. A személyi juttatások a jogszabályi kötelező mértékben tervezhetők, külön 
soron bemutatva az adható kategóriákat.

3. A dologi kiadások a 2011. évi várható tényszámok alapján tervezhetőek.
4. Törekedni kell arra, hogy a közfoglalkoztatás keretében minél több dolgozót 

tudjunk foglalkoztatni.
5. A terv készítésénél figyelemmel kell lenni a körjegyzőségre.

Felelős:    Szász János polgármester
Határidő: folyamatos

IV. napirend

 Előterjesztés a Szociális rászorultságtól függő pénzbeli
és természetbeni ellátások szabályozásáról

szóló rendelet módosításáról

                        

Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.

Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.
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Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal ( 7 igen)  
elfogadja az előterjesztést és  megalkotja rendeletét a Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és  
természetbeni ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról  az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

16/2011. (XI. 24.)
rendelete

a Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs 15 órakor távozik az ülésről

V. napirend

 Előterjesztés az időskorúak karácsonyi
átmeneti segélyezésére 

                        

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

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.
 
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(7 igen) a következő határozatot hozza:
      

310/2011. (XI.23.) ÖKT. határozat
Időskorúak karácsonyi átmeneti segélyezése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Szász János 
polgármester  -   az  időskorúak  karácsonyi  átmeneti  segélyezéséről  szóló  – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy 2.000 Ft/fő, azaz: Kettőezer forint/fő összegű 
átmeneti segélyt biztosít karácsony alkalmával az alábbi személyeknek:

- 57. életévét 2011. december 31-ig betöltő és ettől idősebb nő   /lista alapján/
- 62. életévét 2011. december 31-ig betöltő és ettől idősebb férfi /lista alapján/
- Bármilyen nyugdíjszelvénnyel rendelkező /bemutatás alapján/ lakosok, akik 

petőfiszállási állandó lakcímmel rendelkeznek.

2./  A  támogatás  fedezetét  a  Képviselő-testület  a  2011.  évi  bérmegtakarítás  és 
járulékai terhére biztosítja összesen 900.000 Ft összegben.

3./ A segélyek kifizetése elsősorban pénztárban történő felvétellel  történik 2011. 
december 12-től – 2011. december 31-ig. Ezen határidő jogvesztő, 2011. december 
31-e után nem kerülhet sor ezen átmeneti segély kifizetésére.
Kivételes esetben tanyagondnoki szolgáltatás útján kerül átadásra a fenti összeg.

4./  A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  határozat  tartalmát  vegye 
figyelembe a következő költségvetési rendelet módosításakor. 

Felelős:       Szász János polgármester
                   Toldi Zsolt megbízott jegyző

Határidő:   2011. december 12-től –
                  2012. december 31-ig. 
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VI. napirend

Tájékoztatás a bérelőirányzat felhasználásának tárgyában

                        

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

Rádi Györgyi képviselő
A  pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  a  napirendi  pontot,  és  úgy  határozott,  hogy  a  jegyző 
munkáltatói  körében 371.000  Ft,  a  polgármester munkáltatói  körében  668.000 Ft,  a  részben 
önálló intézménynél keletkezett megtakarításból 1.592.000 Ft pénzösszeget javasol jutalomként 
való  kiosztásra.  Karácsonyi  segélyre  900.000  Ft  kerülne  elkülönítésre.  A  megmaradó  részt 
tartalékra kell tenni, ugyanakkor az óvodai dolgozóknak is részesülniük kellene jutalomban.

Szász János polgármester
Fontos, hogy a képviselő-testülettel egyeztetve kerülhessen sor jutalmazásra. 

Rádi Györgyi képviselő
Csak a decemberi hónapban kerüljön ez az összeg kiosztásra. Szeretném megkérdezni,  hogy a 
Polgármester Úr hová tartozik. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A polgármesternek a képviselő-testület a munkáltatója.  A Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot  a  
jutalom összegére. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A decemberi ülésen térjünk vissza erre a napirendre.

Szász János polgármester
Javasolnám, hogy a megállapított  jutalmak mértékéről  mindhárom munkáltatói  jogot  gyakorló 
adjon tájékoztatást képviselő-testület részére. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Mindenképp visszatér a képviselő-testület erre a napirendre a következő testületi ülésen.

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

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(7 igen) a következő határozatot hozza:
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311/2011. (XI.23.) ÖKT. határozat
Tájékoztató a 2011. évi bérelőirányzatok felhasználásáról
a megtakarításokról és a jutalomra fordítható összegekről

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Szász János 
polgármester -  a 2011. évi bérelőirányzatok felhasználásáról, a megtakarításokról és 
a jutalomra fordítható összegekről szóló –  tájékoztatóját és úgy határoz, hogy a 
tájékoztatót elfogadja. A jutalom keretet a jegyző munkáltatói körében 371.000 Ft, a 
polgármester  munkáltatói  körében  668.000  Ft,  a  részben  önálló  intézménynél 
1.592.000 Ft összegben rögzíti.
A  munkáltatók  döntését  elfogadva  a  szabad  bérmaradványból  900  e  Ft  kerül 
átcsoportosításra eseti segélyezésre. 
A  Képviselőtestület  a  polgármester  és  az  óvodai  dolgozók  jutalmazásáról  a 
következő  testületi  ülésen  dönt,  amely  után  rögzíti  a  tartalékba  helyezendő 
megtakarítás összegét.

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt megbízott jegyző

VII. napirend

 E g y e b e k: 

                        

a.) tájékoztatás a ravatalozó felújításáról

            Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
A ravatalozó teljes felújítása 286.000 Ft-ba került. 

Nagy János képviselő
A lakosok jelezték, hogy jó lenne a halottak napján arra az éjszakára kikapcsolni a közvilágítást, 
mivel a gyertyák fényét elnyomja a közvilágítás. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Kis István temetkezési vállalkozó és felesége elégedettségét fejezte ki az egész temetővel, valamint 
a halottak napi bensőséges műsorral kapcsolatban
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b.) tájékoztatás a Rákóczi Szövetségről

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
Telefonon jött a megkeresés anyagi támogatás iránt, hogy a Felvidéki és határon kívüli magyar 
gyerekek taníttatásának támogatásáról lenne szó az alapítványon keresztül.

Czombos Ferenc képviselő
Ez csak  egy telefonos megkeresés volt, én kérném, hogy foglalják írásba a kérelmüket. 

Szász János polgármester
Tájékoztatja  őket,  hogy  az  írásos  anyagot  küldje  meg  az  alapítvány,  s  a  testület  majd 
áttanulmányozza ezt és ez alapján dönt róla.

c.) internet előfizetéssel kapcsolatos hűségnyilatkozat

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
A lejárt internet előfizetéssel kapcsolatban megnézzük, hogy mi lenne a legkedvezőbb 
szolgáltatás. 

Gyöngyösi Péter képviselő
A helyi internet szolgáltató még nem adott árajánlatot. A jelenlegi szolgáltatót nem lehet elérni. A 
mostani internet  szolgáltató viszont  nagyon drága.  Meg kell  nézni  a  bejövő ajánlatokat,  főleg 
azokat amik nem járnak hűségnyilatkozattal.

Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a falumegújítással kapcsolatos pályázatunk az első 
bírálati  szinten  túljutott,  a  Dél-alföldi  Régióból  másodikként  továbbjutottunk  az  országos 
fordulóba.  Feketéné  Margitkának  szeretném  megköszönni,  nem  kis  munka  rejlik  mögötte. 
Büszkék  vagyunk  rád.  Az  elbírálás  során  megállapították,  hogy  a  pályázat  egész  tartalma 
kiemelkedő színvonalú. Köszönöm, mindenkinek a munkáját. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület nyílt 
ülését 15 óra 40 perckor bezárom.

K.m.f.

         Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt
         polgármester                                                                        megbízott jegyző

    
                Nagy János                                                          Rádi Györgyi 
                                                 jegyzőkönyv-hitelesítők 
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