
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. december  13-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:
                         Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
                         Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs 

           

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

Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal elfogadja a 2011. december  13-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének  
és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.



Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontok közé vegyük fel az Általános Iskola 
Alapító  Okiratának  módosítását,  az  egyebekbe   egy  most  érkezett  kérelmet,  egy  vállalkozó  a 
vállalkozását  más  társasági  formában  szeretné  folytatni,  valamint  a  Művelődési  ház  internet 
előfizetésének  megváltoztatását. 

Szász János polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 

1.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
            módosítására
            Előadó: Toldi Zsolt jegyző

2.) Előterjesztés Petőfiszállás 2012. évi vízszolgáltatási díjak megállapításához 
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

3.) Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
           települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
           módosítására
           Előadó: Toldi Zsolt jegyző
  
4.) Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésével, elszállításával,
           ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás bevezetéséről
           Előadó: Toldi Zsolt jegyző

5.) Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati  
rendelet    módosítására

            Előadó: Toldi Zsolt jegyző

6.) Beszámoló Petőfiszállás I. és II. számú tanyagondnoki körzetében 2011. évben
végzett munkáról

            Előadó: Szász János polgármester
 
7.) Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

Társulással kötött megállapodás kapcsán a földhasználati jogról
Előadó: Szász János polgármester

8.) Előterjesztés a KEOP 1.1.1./2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, 
üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadására vonatkozóan
Előadó: Szász János polgármester

9.) Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosításának elfogadására
Előadó: Szász János polgármester
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10.) Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  
Társulási Megállapodásának 6. számú módosítás” tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

11.) Tájékoztató a 2011. évi bérelőirányzatok felhasználásáról a megtakarításokról és a  
jutalomra fordítható összegekről
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

12.) Előterjesztés a KEOP 1.3.0/09-11-2011-0023 jelű „Kék-víz” Észak-Báacs-Kiskun 
Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU Önerő Alap 
pályázathoz szükséges saját erő biztosítására
Előadó: Szász János polgármester

   
13.) A Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Szász János polgármester

14.) E g y e b e k
a.) tájékoztatás kóbor ebek elhelyezéséről (előadó: Szász János polgármester)
b.) tájékoztatás a Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. ajánlatáról (előadó: Toldi Zsolt jegyző)
c.) Fenyő presszó üzemeltetőjének bejelentése
d.) Művelődési ház internet szolgáltatása

15.) Zárt ülés:
           -Egyedi szociális  kérelmek  elbírálása

         Előadó: Toldi Zsolt jegyző

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(7 igen)  elfogadja a 2011. december 13-i  testületi ülés napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2011. évi
költségvetési rendeletének módosítására

Előadó: Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 
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Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a 
testületnek.

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

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  Községi  Önkormányzat  2011.  évi  
költségvetési rendeletének módosítására az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

17/2011. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet

módosításáról

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

II. napirend

Előterjesztés Petőfiszállás 2012. évi vízszolgáltatási
díjak megállapításához

Előadó: Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi. 
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Homoki-Szabó József képviselő
Az  Ügyrendi  bizottság  tárgyalta  a  napirendet  és  egyhangú  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a 
testületnek. 

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

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 vízdíj hatósági árának megállapításának a  
módosítására az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

18/2011. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete

A vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló
18/2006.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

III. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a települési szilárdhulladékkal

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
módosítására

Előadó: Toldi Zsolt megbízott jegyző
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet és 1 igen, 3 nem szavazattal nem fogadta el. 

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet és a döntést a képviselő-testületre bízta.

Szász János polgármester
Kérem, hogy fogadjuk el a rendeletet, még ha nem is értünk egyet a díjképzési elvekkel, mert 
ezzel csak hátráltatjuk a munkát. 

Rádi Györgyi képviselő
Javaslom, hogy egy levélben forduljunk magasabb szint felé  a probléma megoldása érdekében. 

Nagy János képviselő
Javaslom a rendelet elfogadását, de nem értek vele egyet. Felül kell vizsgálni, a levél elküldését 
javaslom. A lakosság kizsigerelése folyik itt.

Rádi Györgyi képviselő
A többi szolgáltatónál mennyi a díj?

Szász János polgármester
A többi szolgáltatónál 10-30 %-al többe kerül a közszolgáltatás.

Petőfiszállás Képviselő-testülete egyhangú szavazattal  (7 igen) úgy dönt,  hogy felhatalmazza a  
polgármestert, hogy a Kormányhivatalnál eljárjon a lakosság érdekében.   

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete   5  igen,  2  nem  elfogadja  az  
előterjesztést és  megalkotja rendeletét a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás  
módosítására az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

19/2011. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete

A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 9/2008.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.
IV. napirend

Előterjesztés a települési folyékony hulladék
összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes

elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 
bevezetéséről

 

Előadó: Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az  Ügyrendi  bizottság  tárgyalta  a  napirendet  és  egyhangú  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a 
testületnek. 

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

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 települési folyékony hulladék összegyűjtésével,  
elszállításával,  ártalommentes elhelyezésével  kapcsolatos  kötelező közszolgáltatás  bevezetésének  
módosítására az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

20/2011. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete

A települési folyékony hulladék összegyűjtésével,
elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos

kötelező közszolgáltatás bevezetéséről szóló
14/2004.(V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
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A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.

V. napirend

Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az  Ügyrendi  bizottság  tárgyalta  a  napirendet  és  egyhangú  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a 
testületnek. 

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

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  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  
módosítására az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

21/2011. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2004.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.
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VI. napirend

Beszámoló Petőfiszállás I. és II. számú tanyagondnoki
körzetében 2011. évben végzett munkáról

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

Szász János polgármester
Megkérdezem, hogy van-e a beszámolóhoz kiegészíteni valója a tanyagondnoknak.

Homoki-Szabó József képviselő (tanyagondnok)
Mi a beszámolónkban leírtunk mindent, ha valakinek kérdése van szívesen válaszolok rá.

Szász János polgármester
A  legnagyobb  probléma  az,  hogy  a  tanyagondnoki  szolgálat  gépjárművei  hat  évesek,  sűrűn 
meghibásodnak,  magasak  a  javítási  költségük.  A  beteghordást  leszűkítettük.  Nem  tartom 
megnyugtató  módon megoldottnak a gyerekszállítást. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Vezetési stílust kell váltani annak érdekében, hogy a járművek kevésbé gyakran hibásodjanak meg. 

Homoki-Szabó József képviselő (tanyagondnok)
Vannak olyan napok, hogy feszített a tempó, de nem lehet azt mondani, hogy kíméletlenül hajtjuk 
az autókat. Konstrukciós probléma van a kocsiknál, azért hibásodnak meg sűrűn. 

Nagy János képviselő
Teljesen indokolatlannak, pazarlásnak tartom, hogy ekkora gépjármű közlekedjen a főutcán két 
darab ételessel. Máshol látom, hogy a közeli helyekhez kerékpárral viszik ki az ebédet.  

Czombos Ferenc alpolgármester
Útba  esik  ez  a  pár  hely  nekik,  nem  láttam  még  Őket  egy-egy  helyen   ebédhordás  közben 
feleslegesen  időt tölteni.

Rádi Györgyi képviselő
Az iskolás  gyerekek szállítását is meg kell oldani valahogy. A szülőknek írásban kérvényt kellett  
benyújtani,  ha igénybe akarják venni  a  tanyagondnoki  kocsikat.  Ezzel  se sokra jutottunk,  sok 
gyereket kell szállítani, szükség van két kocsira.  Lehetne cserélni a kocsikat, de forrást nem tudok 
megnevezni.  Így  is  ha  az iskolás  gyerekeknek  versenyre  kell  menni,  úgy tudunk elmenni  ha 
beszervezünk valakit, hogy segítsen a szállításban, mivel a tanyagondnoki kocsiknak közbejön az 
ebédszállítás. 

Szász János polgármester
Biztos,  hogy  kell  két  tanyagondnoki  kocsi,  lehet  hogy  az  egyiket  személyszállításra  kellene 
orientálni.
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Gyöngyösi Péter képviselő
A  pályázatok  figyelését  is  meg  lehetne  próbálni.  Egy  négy  kerékmeghajtású  hét-nyolc  éves 
Toyota kisbuszra gondolok. Az egyik jelenlegi tanyagondnoki kocsit el lehetne adni és annak az 
árából meg lehetne venni. 

Homoki-Szabó József képviselő (tanyagondnok)
El tudnám képzelni a gépkocsi vásárlást, korábbi testületi ülésen már felmerült, hogy a rendőrség 
vagy  a  polgárőrség  nem-e  tudna  valamilyen  gépjárművet  kedvezményesen  rendelkezésünkre 
bocsátani.

Czombos Ferenc alpolgármester
A gyerekek vonatkozásában el kellene gondolkodni, hogy nem-e kerékpárt kellene nekik venni.

Nagy János képviselő
A szülő saját felelőssége amikor felvállalta, hogy olyan helyre költözik ahonnan nehezebb elérni 
az intézményeket. 

Rádi Györgyi képviselő
Valamilyen módon szűkíteni kellene a szállítandó gyerekek létszámát. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Azért vállaltuk fel, hogy több gyermek maradjon az iskolában. 

Szász János polgármester
Felhatalmazást  kérek  a  testülettől,  hogy  próbáljak  lehetősége  keresni  egy  újabb  gépjármű 
beszerzésére vonatkozóan.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a  tanyagondnoki beszámolókat elfogadásra.

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

                                                             
332/2011. (XII. 13.) ÖKT. határozat
Tanyagondnoki körzetek munkájáról
beszámoló (I-II. számú)

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Szász János 
polgármester -  az I-II. számú tanyagondnoki körzet 2011. évi munkájáról szóló –
előterjesztését  és úgy határoz, hogy a tanyagondnokok által készített  beszámolót 
elfogadja.
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VII. napirend

Előterjesztés a Homokhátsági Regionális  
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással
kötött megállapodás kapcsán a földhasználati jogról

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

Szász János polgármester
A  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  „Települési 
szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági 
Települési  Hulladékgazdálkodási  Rendszerben”  címmel   pályázatot  nyújtott  be.  A  tervezett 
tevékenység  célja  a  lerakásra  kerülő  hulladék  mennyiségének  jelentős  csökkentése,  valamint  a 
hulladékok  minél  nagyobb arányú hasznosítása  a  Homokhátsági  Rendszerben.  Ez a  tervezett  
létesítmény a Felgyő 0294/27. hrsz. területen belül a meglévő hulladékkezelő központ területén 
kerül kialakításra. Felhatalmazást kérnek az előszerződés, majd később a végleges földhasználati 
szerződés aláírására.

Rádi Györgyi képviselő
Ez egy új pályázat?

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Egyszer már tárgyalta a testület, ez ahhoz kapcsolódik, az önkormányzat a földtulajdonos. 

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

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen,  1  nem 
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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333/2011. (XII. 13.) ÖKT. határozat
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulással kötött megállapodás
a földhasználati jogról

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött 
földhasználati jogról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza.

A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 
az  önkormányzat  és  a  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás közötti földhasználati jog alapításáról szóló előszerződést 
és a feltételek teljesülése esetén az ennek alapján megkötendő végleges szerződést. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  előszerződés  és  annak 
feltételei teljesülése esetére a végleges földhasználati szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

VIII. napirend

Előterjesztés a KEOP 1.1.1./2F/09-11 „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”

konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT,
üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika

elfogadására vonatkozóan

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

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A  Homokhátsági  Regionális  Zrt.  tájékoztatása  szerint   a  KEOP-1.1.1/2F/09-11  kódszámú, 
Települési  szilárdhulladék-gazdálkodási  rendszerek  fejlesztése”  konstrukcióra  benyújtott 
pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitikai” tárgyban 2012. 
év  elején  újabb  előterjesztést  kívánnak  benyújtani  a  Képviselő-testület  felé,  ezáltal  jelen 
előterjesztés első pontja tekintetében a testületnek döntést hoznia nem kell.
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Rádi Györgyi képviselő
Az előterjesztés szerint ez a díjmérték a projekt fenntarthatóságát biztosítani tudja és a lakosság 
által megfizethető – ez utóbbi ellen hadakozik a testület. A határozat-tervezet második pontját 
javaslom elfogadásra.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a határozat-tervezet második pontját. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen,  1  nem 
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

                                                           
334/2011. (XII. 13.) ÖKT. határozat
KEOP 1.1.1./2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz
szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika
elfogadása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  a  „KEOP 
1.1.1./2F/09-11  „Települési  szilárd  hulladékgazdálkodási  rendszerek  fejlesztése” 
konstrukcióra  benyújtott  pályázathoz  szükséges  RMT,  üzemeltetési  koncepció, 
díjképzési elv és díjpolitika” című előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ezen Képviselő-testületi 
határozatával  nyilatkozatot  tesz,  hogy  a  KÖRNYEZET  ÉS  ENERGIA 
OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra került  KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, 
Települési  szilárdhulladék-gazdálkodási  rendszerek  fejlesztése”  című  pályázati 
felhívásra  a  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati 
Társulás  által  beadott  „Települési  szilárd  hulladék  mechanikai-biológiai 
stabilizálásra  szolgáló  rendszer  kialakítása  a  Homokhátsági  Települési 
Hulladékgazdálkodási  Rendszerben” nevű  II.  fordulós  pályázaton  kívül  az 
adott  projekthez,  projektelemhez  kapcsolódóan  (hulladékgazdálkodás  fejlesztése) 
Petőfiszállás település Önkormányzata a fenntartási időszak végéig nem vesz részt 
más pályázatban, támogatási konstrukcióban.

Határidő:  azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
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IX. napirend

Előterjesztés a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás 1. számú módosításának

elfogadására

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

Szász János polgármester
A  Homokhátsági  Regionális  Szilárdhulladék  Kezelési  Konzorcium  tagjai  előzetesen 
kötelezettséget  vállaltak  arra,  hogy  sikeres  pályázat  esetén  jogi  személyiséggel  bíró  Társulást 
hoznak létre.  A társulási  megállapodás módosítása a  Kormányhivatal  észrevételei  után történt 
változtatásokat tartalmazza.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen,  2  nem 
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

                                                           
335/2011. (XII. 13.) ÖKT. határozat
Előterjesztés a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás l. számú módosításának 
elfogadására

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
„Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás 
Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása” tárgyú előterjesztést és a 
következő döntést hozza.

A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 
2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert 
a megállapodás aláírására.

Határidő:  azonnal
Felelős:     Szász János polgármester
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X. napirend

Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának

6. számú módosítása” tárgyában

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

Szász János polgármester
Gátér község 2007. óta tagja a Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulásnak, de eddig még nem lett  
átvezetve ez a tagság a Társulási Megállapodásban, Pálmonostora község is jelezte csatlakozási 
szándékát  a  kistérségi  mozgókönyvtári  feladatellátáshoz,  ezek  alapján  kell  a  Társulási 
Megállapodást módosítani.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
Az önkormányzatnál a Bautis Szociális Szolgáltató Központtól jelentkezett egy hölgy, javaslatot 
téve, hogy a házi segítségnyújtást milyen formában látná el nálunk. Ez egy közhasznú szervezet. A 
házi  segítségnyújtást  teljesen  ingyen  látnák  el.  Az  idősek  étkeztetését  teljesen  átvenné,  olyan 
összegbe kínálná az egyszeri napi étkezést ami a mi szintünket érinti. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az  említett  szervezet  működési  engedéllyel  rendelkezik.  Ahhoz,  hogy  2012.  január  1-től 
szolgáltatást nyújtsanak a településen az illetékes önkormányzat hozzájárulása szükséges. A házi 
segítségnyújtás kistérségi szinten ellátott feladat. A kérdés az, hogy az e feladatra szóló kistérségi 
társulási  megállapodás  felbontásra  kerül-e?   A normatívát  le  tudná-e  hívni,  és  az  Ő kiadásait  
fedezné. Óvatosan kell kezelni, körbe kell járni. A szociális gondozó képzéséről gondoskodnának, 
kilenc fő gondozottra egy szociális gondozó jutna. A házi segítségnyújtás ingyenes, az étkezésnek 
lenne költsége.
Eddig a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményen keresztül ment az ellátás. 

Nagy János képviselő
A társulást ne rúgjuk már fel. Ha a Szivárvány társulási forma is megszűnik, akkor jöhet az új  
szolgáltató.

Rádi Györgyi képviselő
Ahhoz,  hogy a Szivárványt  megszüntessék az önkormányzat  véleményét  ki  kell  kérni,  ez  egy 
hosszabb folyamat. Ha a járásokat bevezetik a kistérségi társulás homályba vész.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha a Szivárvány teljesen kiesik, annak pénzügyi vonzata van. Itt emberi sorsokról is szó van. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Egyik  napról  a  másikra  nem szűnhet  meg  meg.  Az intézményvezető  tájékoztatása  szerint  az 
általuk ellátott  körből senki nem ment át az új  szolgáltatóhoz.  Intézmény megszüntetni  egyik 
napról a másikra nem lehet.
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Rádi Györgyi képviselő
Ebben a határozat-tervezetben önkormányzatot érintő hátrány nincs, el lehet fogadni.

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

 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen,  2  nem 
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

                                                           
336/2011. (XII. 13.) ÖKT. határozat
A „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
6. számú módosítása

H A T Á R O Z A T :

1. Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
Kiskunfélegyházi  Többcélú  Kistérségi  Önkormányzati  Társulás  Társulási 
Megállapodás  III.  fejezet  2.  pontjában  foglaltak  módosuljanak  az  alábbi 
szövegezéssel:

„2.1.1.  A  közoktatási  szakszolgálat  (ezen  belül:  a  nevelési  tanácsadás,  a 
logopédiai ellátás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 
gyógytestnevelés,  továbbtanulási,  pályaválasztási  tanácsadás)  feladatainak 
Társulás által  történő ellátása,  a  feladatok szervezésével,  Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzat Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálata a társulás részéről történő megbízásával a feladatellátására.
-  A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok:  Bugac,  Bugacpusztaháza, 
Fülöpjakab,  Gátér,  Kiskunfélegyháza,  Kunszállás,  Pálmonostora, 
Petőfiszállás, Tiszaalpár.
- Érintett lakosságszám: 46 801 fő (100 %)”

„2.1.2.  Gyermekjóléti  alapellátáson  belül  gyermekjóléti  szolgáltatás  feladat 
Társulás  keretében  történő  ellátása,  az  erre  vonatkozóan  a  gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96-98. 
§-a  alapján  a  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  KAPOCS Szociális, 
Gyermekvédelmi  és  Egészségügyi  Intézményével  megkötött  megállapodás 
alapján.
- A  feladatellátásban  résztvevő  önkormányzatok:  Fülöpjakab,  Gátér, 

Kiskunfélegyháza, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaalpár.
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- Érintett lakosságszám: 41 954 fő, (89,64 %)
„2.1.4.  A  nyilvános  könyvtárral  nem  rendelkező,  vagy  azt  megszüntető 
települési  önkormányzatok  mozgókönyvtári  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes 
közművelődési  feladatok  Társulás  által  történő  ellátása,  a  Katona  József 
Megyei  Könyvtárnak,  mint  szolgáltató  könyvtárnak  a  társulás  részéről 
történő megbízásával a feladatellátásra. 
- A  feladatellátásban  résztvevő  önkormányzatok:  Bugacpusztaháza, 

Fülöpjakab, Gátér, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás.
- Érintett lakosságszám: 7 621 fő (16,28 %)”

„2.1.7.  Közművelődési  feladatok  Társulás  által  történő  ellátása  a  Petőfi 
Sándor  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Központ,  mint  szolgáltató 
intézménynek a Társulás részéről történő megbízásával a feladatellátásra.
- A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, 

Fülöpjakab,  Gátér,  Kiskunfélegyháza,  Kunszállás,  Pálmonostora, 
Petőfiszállás, Tiszaalpár.

- Érintett lakosságszám: 46 801 fő (100 %)”

„2.2.2.Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás
- Alapítás éve: 2005.
- Székhely: Kiskunfélegyháza
- Társulásban résztvevő önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, 

Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás
- Érintett lakosságszám: 40 545 fő (86,63 %)”

2. Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
Kiskunfélegyházi  Többcélú  Kistérségi  Önkormányzati  Társulás  Társulási 
Megállapodás I. fejezet 4. pontjában, valamint a III. fejezet 2. pontjában a 
2011.  január  1-ei  lakosságszám-adatok  kerüljenek  feltüntetésre  a 
lakosságarányok újraszámolásával.

 
          
     
     Határidő:  2011. december 22.
     Felelős:     Szász János polgármester
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XI. napirend

Tájékoztató a 2011. évi bérelőirányzatok felhasználásáról 
a megtakarításokról és a jutalomra fordítható összegekről 

Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képezi. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az elmúlt ülésen tárgyalta a testület ezt a napirendi pontot, ahol a jegyző munkáltatói körében,  
377.000 Ft, a polgármester munkáltatói körében 668.000 Ft, az általános iskolánál 1.592.000 Ft 
jutalomkeret  képződött.  A szabad pénzmaradványból  900.000  Ft,  ami  átcsoportosításra  kerül 
karácsonyi segélyezésre. A megmaradt részből ami 548.000 Ft az a  polgármester és az óvodai  
dolgozók jutalmazása történik, a többi pedig a tartalékba kerül. 

Rádi Györgyi képviselő
A polgármester jutalmazására kellene konkrét összeget megállapítani.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Megkérdezem Szász János polgármestert, hogy a jutalmazásával kapcsolatosan a nyílt ülésen való 
tárgyaláshoz hozzájárul-e?

Szász János polgármester
Hozzájárulok a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.

Rádi Györgyi képviselő
Gyakorlatilag a magam részéről ebből az 548.000 Ft-ból 150.000 Ft-ot javasolnék a polgármester 
jutalmazására. A várható jutalmak függvényében ezt látom reálisnak. 

Szász János polgármester
A jegyző munkáltatói körében átlagosan 62.800 Ft bruttó összeget javasolnék. 

Rádi Györgyi képviselő
Az  óvodánál  egy  keret  összeget  javasolnék  megállapítani,  a  rendezvényeken  való 
közreműködésért,  és a vezetőnek kellene javasolni konkrét összegeket, nem nekünk.

Nagy János képviselő
Az óvoda részéről van egy összeg, meg kell keresni az óvoda vezetőjét, s  kérjünk tőle véleményt. 

Szász  János polgármester
Javaslom, hogy az óvodai dolgozók a települési  rendezvényeken való közreműködésükért vezető 
óvónő esetében 40.000 Ft, az óvónők 35-35.000 Ft, a dajkák 30-30.000 Ft bruttó juttatásban 
részesüljenek. 
A jegyző jutalmazásáról is beszélnünk kellene. 
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Homoki-Szabó József képviselő
A jegyzői keretből lehet csak a Jegyző Úrnak is jutalmat adni?

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az önkormányzat adja és meg is határozhatja az összeget. Megkaptam az illetményt a munkámért,  
s kérem, hogy inkább az állandó dolgozók tekintetében próbáljanak nagyobb összeget adni.  

Szász János polgármester
Köszönöm a képviselő-testületnek a megtiszteltetést a jutalmam tekintetében. Javaslom, hogy a 
jegyző részére a hivatali dolgozók jutalmával azonos összeg kerüljön megállapításra.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Szeretném megköszönni a képviselő-testületnek a hozzáállást, tudásomhoz képest igyekszem úgy 
dolgozni, hogy mindenki számára megelégedéssel szolgáljon.

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

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

                                                           
337/2011. (XII. 13.) 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 
Toldi Zsolt megbízott jegyző tájékoztatóját a 2011. évi bérelőirányzatok 
felhasználásáról  a  megtakarításokról  és  a  jutalomra  fordítható 
összegekről és az alábbiak szerint határoz: 
Tekintettel  arra,  hogy  a  munkáltatóknál  képződött  keretösszegek 
felhasználására  kerülnek,  a  polgármester  részére  bruttó  150.000  Ft,  a 
megbízott  jegyző  részére  bruttó  62.800  Ft-ot  biztosítanak  a  tartalék 
terhére.
A  képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  munkáltatók  azon  felajánlását, 
hogy a  szabad bérmaradvány és  járulékaiból  900.000  Ft-ot  karácsonyi 
segélyre ajánlanak fel. (A polgármester munkáltatói körébe 139.000 Ft + 
járulék,  a  részben  önálló  munkáltatói  körébe  571.000  Ft  +  járulék  a 
jutalmazásra fordítható összeg.) A testület úgy határoz, hogy az óvodai 
dolgozók  a  települési   rendezvényeken  való  közreműködésükért  vezető  óvónő 
esetében  40.000  Ft,  az  óvónők  35-35.000  Ft,  a  dajkák  30-30.000  Ft  bruttó 
juttatásban részesülnek. A képviselő-testület biztosítja ezen juttatások járulékait. 
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A szabad pénzmaradványból 62.000 Ft kerül a tartalékra.
A  képviselő-testület  kötelezi  a  jegyzőt,  hogy  a  következő  rendeletmódosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

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

  

XII. napirend

Előterjesztés a KEOP 1.3.0/09—11-2011-0023 jelű 
„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító

programhoz kapcsolódó EU Önerő Alap pályázathoz
szükséges saját erő biztosítása 

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

Czombos Ferenc alpolgármester  16 óra 45 perckor távozik az ülésteremből.

Szász János polgármester
Petőfiszállás  Község  Önkormányzata  a  Dél-alföldi  Ivóvízminőség-javíró  program  sikeres 
végrehajtása  érdekében  tagja  a  „Kék-víz”  Észak-Bács-Kiskun  Megyei  Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulásnak (továbbiakban: Társulás). A Társulás 2011. június 30-án pályázatot  
nyújtott  be  a  Dél-alföldi  Ivóvízminőség-javító  Program  végrehajtásához  támogatás  elnyerése 
céljából. 
Ezzel kapcsolatban kell döntést hoznia a testületnek.
Szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

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

                                                           

20



338/2011. (XII. 13.) ÖKT. határozat
A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű „Kék-víz” 
Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
programhoz kapcsolódó Eu Önerő Alap pályázathoz
szükséges saját erő biztosítása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy, dönt, hogy a 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023  jelű  pályázat  52.398.738,-  Ft  összegű  nem 
elszámolható költségelem részeként a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodás  IV. 
fejezetében elfogadott elvek alapján 112.683 Ft összeget a pályázat Részletes 
Megvalósíthatósági  Tanulmányában  foglalt  ütemezés  szerint 
költségvetésében biztosít.

2. Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület a „Kék-víz” Észak-
Bács-Kiskun  Megyei  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  által 
önerő  támogatás  céljából  benyújtandó pályázathoz  az  önkormányzatok  és 
jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM 
rendelet alapján a határozat mellékletét képező nyilatkozatot teszi. 

3. Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szász 
János polgármestert a nyilatkozat aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős.    Szász János polgármester 

XIII. napirend

Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola 
Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. mellékletét képezi. 
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Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az Általános Iskola Alapító okiratának módosítása azért szükséges, mivel az intézmény önállóan 
működő  költségvetési  szerv,  és  a  pénzügyi,  gazdasági  feladatait  a  Községi  Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala látja el 2011. december 31-ig. Ezzel a dátummal a Polgármesteri Hivatal 
megszűnik,  így szükséges rendelkezni az ellátandó feladatról.  Az Alapító Okirat úgy módosul,  
hogy  az  intézmény  önállóan  működő  költségvetési  szerv,  pénzügyi,  gazdasági  feladatait  a 
Petőfiszállás Községi Önkormányzat látja el.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzottakat. 

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

339/2011. (XII.13.) ÖKT. határozat
Petőfi Sándor Általános Iskola 
Alapító Okiratának módosítása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármesternek a Petőfi  Sándor Általános Iskola Alapító Okirata módosításáról 
szóló előterjesztését és azt 2012. január 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

„ Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi, gazdasági 
feladatait Petőfiszállás Községi Önkormányzat látja el.”

A  Képviselő-testület  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  Alapító  okiratát  a  fenti 
módosítással egységes szerkezetben az e határozat mellékletét képező formában és 
tartalommal hagyja jóvá.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  megbízott  Jegyzőt,  gondoskodjon  a  változás 
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséről.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős:    Toldi Zsolt megbízott jegyző
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XIV. napirend

E g y e b e k:

a.) tájékoztatás a kóbor ebek elhelyezéséről

      Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
A Kiskunfélegyházi  Városfenntartó  és  Szolgáltató  Költségvetési  Szervezet  egy  megállapodást 
küldött, mely megállapodás megkötése után lehetőség lenne a község területén befogott kóbor 
ebek elhelyezésére a gyepmesteri telepen.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az elmúlt fél évben ritkán de előfordult kóbor ebekkel kapcsolatos eset, a hozzájárulás mértékét a 
megállapodás tervezet tartalmazza. 

Szász János polgármester
Véleményem szerint a magas hozzájárulási költség és a fenntartási költségek miatt a megállapodás 
megkötését az önkormányzat nem tudja vállalni.

Szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

340/2011. (XII.13.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a kóbor ebek elhelyezéséről

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – a kóbor ebek elhelyezéséről szóló  - tájékoztatóját és úgy határoz, 
hogy  egyenlőre  nem  köt  megállapodást  a  Városfenntartó  és  Szolgáltató 
Költségvetési Szervezettel a kóbor ebek elhelyezésére vonatkozóan.

Határidő: azonnal
Felelős:    képviselő-testület
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b.) tájékoztatás a Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. ajánlatáról

Előadó: Toldi Zsolt megbízott jegyző

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A körjegyzőséggel kapcsolatos szabályzatokat elkészítené ez a Pénzügyi Tájékoztató Iroda, nagy 
segítség  lenne  ez  nekünk.  Ezért  a  munkáért  a  három önkormányzat  és  a  körjegyzőség  mint  
költségvetési szerv tekintetében az ajánlat szerint  28.000 Ft + ÁFA költséget számolnának fel  
településenként.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott összeget.

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

341/2011. (XII.13.) ÖKT. határozat
Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft.ajánlata

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi Zsolt 
jegyző – a Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. ajánlatáról szóló  - tájékoztatóját és úgy 
határoz, hogy a körjegyzőséggel kapcsolatos szabályzatok elkészítésével megbízza a 
Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft-t.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  saját  költségvetése 
terhére biztosítja a 28.000,- Ft + ÁFA elkészítési összeget.

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötelezi  a  jegyzőt,  hogy  a 
következető rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő: 2011. december 30.
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt megbízott jegyző
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c.) Fenyő presszó üzemeltetőjének bejelentése

Szász János polgármester
A Fenyő  Presszó  üzemeltetője  Hanák  Miklósné  bejelentéssel  élt,  miszerint  családi  Kft-éként 
szeretnék a továbbiakban bérelni az üzlethelyiséget.   

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A bérleti szerződést és a működési engedélyüket is módosítani kell adott esetben.

Szász János polgármester
Javaslom, hogy a jelenlegi  üzemeltető a bérleti  szerződéséből eredő hátralékát egyenlítse ki  és 
utána kerüljön sor a szerződés módosítására. 

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

342/2011. (XII.13.) ÖKT. határozat
Fenyő presszó üzemeltetőjének bejelentése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  – a  Petőfiszállás,  Kossuth L.  u.  10.  szám alatt  működtetett  Fenyő 
presszó üzemeltetőjének üzemeltető váltás   bejelentéséről szóló  - tájékoztatóját és 
úgy  határoz,  hogy  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  fenti  ingatlan   bérleti 
szerződésének   módosításához  csak  a   jelenlegi  bérlő  Hanák  Miklósné 
(Petőfiszállás, Tanya 315.) hátralékának kiegyenlítése után járul hozzá.  

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

d.) Művelődési ház internet szolgáltatása

Czombos Ferenc alpolgármester 17 óra 20 perckor megérkezik az ülésre.

Szász János polgármester
Megkérem  Gyöngyösi  Pétert,  hogy  művelődési  ház  internet  szolgáltatásával  kapcsolatos 
fejleményekről tájékoztassa a képviselő-testületet.
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Gyöngyösi Péter képviselő
A helyi  internet  szolgáltató a saját  költségén szerelné  fel  és  üzemeltetné az internetet,  csak a 
berendezést   kellene  kifizetni,  ami körül-belül  35-40 ezer  Ft-ba  kerülne.  Véleményem szerint 
először  próbáljuk  ki,  hogy  működik-e,  és  csak  utána  bontsuk  fel  a  szerződést  a  jelenlegi 
szolgáltatóval. Kérem a képviselő-testületet járuljon hozzá az internet szolgáltató változásához.

Rádi Györgyi képviselő
Mindenféleképpen javasolnék valamilyen szerződést kötni az internet szolgáltatóval.

Szász János polgármester
Havi 1.000 Ft tiszteletdíjat javasolnék jelképesen a vállalkozónak adni ezért a szolgáltatásért. 
Szavazásra bocsátom a javaslatot. 

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

343/2011. (XII.13.) ÖKT. határozat
Művelődési ház internet szolgáltatása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  a  Művelődési  ház  internet  szolgáltatatásával  kapcsolatos   - 
tájékoztatóját  és  úgy  határoz,  hogy  a  Művelődési  ház  internet  szolgáltatásához 
szerződést köt Szabó Imre helyi internet szolgáltatóval.
 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  saját  költségvetése 
terhére havi  1.000 Ft tiszteletdíjat felajánl a helyi vállalkozónak.

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötelezi  a  jegyzőt,  hogy  a 
következető rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt megbízott jegyző
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e.) Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének
az Ökotárs Alapítvány zöldövezet programja
keretében megvalósítandó pályázata

Szász János polgármester
Tájékoztatom a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  Nagycsaládosok  Petőfiszállási  Egyesülete  az 
Ökotárs  Alapítvány  Zöldövezet  programja  keretében  „Közös  utunk” című pályázata az első 
fordulóban támogatást nyert, amelynek eredményeképpen a feltételek megléte esetén sor kerülhet 
a  Petőfiszállás  –  Pálosszentkút  összekötő  út  alatti  4000  m2  területen  egy  közösségi  park 
létrehozására.  A  megvalósítás  során  fásításra,  parkosításra,  átalakításra  nyílik  lehetőség.  A 
pályázattal megnyert beruházás költsége 900.000,- Ft, amelyből 20 % önerőt kell biztosítania a 
pályázónak.  Mivel  a  Nagycsaládosok Egyesülete  a  szükséges  180.000,-  Ft-al  nem rendelkezik, 
kérelemmel fordultak a képviselő-testülethez, hogy az önerő tekintetében nyújtsanak segítséget.

Szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

363/2011. (XII.13.) ÖKT. határozat
Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének
az Ökotárs Alapítvány zöldövezet programja
keretében megvalósítandó pályázata

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  a  Nagycsaládosok  Petőfiszállási  Egyesületének  az  Ökotárs 
Alapítvány zöldövezet programja keretében az „Közös utunk” című pályázatáról 
szóló  – szóbeli előterjesztését és úgy határoz, hogy a pályázat keretében történő 
közösségi  park létrehozásához 180.000,- Ft támogatást biztosít a saját költségvetése 
terhére, amely pályázat önerejeként szolgál.

A vállalt önrész vissza nem térítendő költségvetési támogatás, mellyel a támogatott 
a  pályázati  cél  megvalósítását  követően a  pénzügyi  bizonylatok  fénymásolatának 
becsatolásával köteles elszámolni.    
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A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a 2012. évi 
költségvetési rendelet megalkotásánál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

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

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület nyílt 
ülését 17 óra 30 perckor bezárom.

K.m.f.

         Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt
         polgármester                                                                        megbízott jegyző

             Rádi Györgyi                                                                      Torma István 
 
                                                 jegyzőkönyv-hitelesítők 
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