
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-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
                         Rádi Györgyi képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Torma István képviselő               (6 fő képviselő-testületi tag)
                   

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt körjegyző
                         
Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja              
                    
Szász János polgármester
16 óra 25 perckor 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   Nagy János és Rádi Györgyi   képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal elfogadja a 2012. július 20-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének és  
jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.



Szász János polgármester
A napirendi pontokat javaslom kibővíteni az egyebek napirendi ponttal ahol a  „Szállási Napok” 
rendezvény pénzügyi fedezetét tárgyalnánk meg. 
 
Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítéssel együtt az alábbiak szerint:  
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.) Előterjesztés a Petőfiszállás, Kossuth u. 10. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogá-
            nak értékesítése tárgyában
            Előadó: Szász János polgármester
                        Toldi Zsolt körjegyző

2.) Előterjesztés a temető kamerarendszerrel való felszerelésének tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

           

3.) E g y e b e k:
Előadó: Szász János polgármester

a.) „Szállási Napok” pénzügyi fedezete

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(7 igen)  elfogadja a 2012. július 20-i  testületi ülés napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállás, Kossuth u. 10. szám alatti
üzlethelyiség bérleti jogának értékesítése tárgyában 

Előadó: Szász János polgármester 
              Toldi Zsolt körjegyző              

Toldi Zsolt körjegyző
A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Szuperinfó újságban megjelentettük a pályázati 
felhívást a Petőfiszállás, Kossuth u. 10. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogának 2012. augusztus 1-
től  történő  értékesítése  céljából.  Készítettünk  egy  pályázati  tájékoztatót,  ami  tartalmazza  a 
részletes információkat. A bérleti jog időtartama 5 év. A bérleti díj minimuma 50.000,- Ft/hó.  
Több pályázó esetén licittárgyalásra kerül sor. A pályázatok beérkezésének határideje: 2012. július 
20. 12 óra. A versenytárgyalás szabályai az alábbiak lennének: 5.000,-  Ft-ban határozná meg a 
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testület a licitmértéket,  a licit  elfogadása kézfenntartással történne.  Több azonos licit  esetén a 
képviselő-testület választ a pályázók közül. 
Meg kellene beszélni, hogy az üzletfelújítással kapcsolatosan mi a testület álláspontja. Lehet úgy is 
dönteni, hogy az üzletfelújítást nem támogatja, vagy úgy, hogy a felújítás költsége egy bizonyos 
összeg erejéig érvényesíthető a bérleti díjban. 
Rögzíteni kell, hogyha a bérleti szerződés a bérlő hibájából szűnik meg, akkor a felújítási költség a  
bérlőt terheli és nem kérhet annak megtérítését, ha az önkormányzat hibájából szűnik meg, akkor 
pedig lesz e lehetőség és milyen módon ennek rendezésére. 

Szász János polgármester
Meg kellene határozni, hogy mennyi az-az értékhatár ameddig leírható  a felújítási költsége.

Nagy János képviselő
Ebbe én nem mennék bele, megtekintett állapotban kell átadni az üzlethelyiséget, így a bérlő tudja 
kalkulálni a várható költségeket.. 

Tóth Vince az Ügyrendi bizottság tagja
Ezt  én sem helyeslem,  ha  legalább egy évig  használja  az  üzlethelyiséget  és  úgy néz  ki,  hogy 
továbbra is bérli, akkor tegyen egy ajánlatot a felújítási költség vonatkozásában és a képviselő-
testület eldönti, hogy elfogadja-e azt vagy nem.  

Rádi Györgyi képviselő
A látott állapotban vegyék át az üzletet, ha beruháznak, azt a saját felelősségükre tegyék. 

Az üzlethelyiségre pályázók megérkeznek az ülésre.

Toldi Zsolt körjegyző
Köszöntöm a pályázókat, összesen négy pályázat érkezett. A beérkezés sorrendjében szeretném 
ismertetni a pályázati anyagokat.
Az  első  pályázó  a  Csakiss-Zsodia  Kft.(Kiskunfélegyháza,  Mezősi  Károly  u.  7.  II/10.), 
ügyvezetője  Csáki  Zsolt  aki  kérelmet  nyújtott  be  a  Petőfiszállás,  Kossuth  u.  10.  szám alatti 
helyiség  bérleti  jogára.  Az  üzlethelyiségben  kiskereskedelem-vendéglátás  (szeszesital  kimérést, 
kávé ital, édesség áru) tevékenységet szeretne folytatni. Az 50.000,-Ft/hó bérleti díjat - ami nem 
tartalmazza a rezsiköltséget – és a 2 havi kauciót elfogadja.   
A második pályázó Szász László a petőfiszállási  Illász Trade Kft. (Petőfiszállás, Kosstuth L. u. 
99.) képviselője. A folyamatosan növekvő árukészlet és a vevőik igényeinek kielégítése érdekében 
szeretnének új üzlethelyiséget nyitni, és két helybeli dolgozót alkalmazni. A forgalmazni kívánt 
termékek:  virág-ajándék-  és  dísztárgyak,  háztartási  eszközök,  háztartási  vegyi  árúk,  minőségi 
iskolaszerek  és  papírárúk,  csomagolt  hűtést  nem  igénylő  élelmiszerek,  illetve  a  település 
lakosainak  minél  szélesebb  körének  igényeihez  kívánnak  alkalmazkodni.  A  pályázatban  kiírt 
bérleti díj minimumot és a két havi kauciót  elfogadják.
A harmadik  pályázó a  kiskunfélegyházi  Rózsaker-Trade Kft.  (Kiskunfélegyháza,  Nyomás II. 
Tanya 3.), a  képviselője Rózsa József. A Rózsaker-Trade Kft.-t 2009. decemberében alakították. 
Alapító tagok: Rózsa József és Ferenczi Gabriella. 1996-tól Rózsa József mint egyéni vállalkozó 
működött.  1996-ban  művelődési  házakban  árultak,  majd  1997-től  kialakításra  került  egy 
nagykereskedelmi raktár ahol viszonteladókat szolgálnak ki jelenleg is. 2005-ben nyitották meg 
első  boltjukat  Kiskunfélegyházán  a  „Tücsök  bolt”-ot,  2008-ban  nyitották  meg  szintén 
Kiskunfélegyházán  a  második  boltjukat  a  Petőfi  lakótelepen,  szintén  „Tücsök”  névvel. 
Petőfiszállásról sokan bejárnak a Félegyházi boltjaikba és többen kérdezték már tőlük, hogy miért 
nem nyitnak itt is üzletet. Több éve próbálnak üzlethelyiséget keresni. Fő profiljuk a háztartási 
termékek  forgalmazása,  vegyi  áru,  az  olcsó  öblítőtől,  a  minőségi  reklámozott  termékekig, 
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műanyag áruk, játékok, ajándék tárgyak, konyhai termékek, a zöldséghámozótól kezdve a befőttes 
üvegig szinte minden, virágföldek, tápoldatok, édességek, üdítők, ásványvizek, illetve tervezik a 
palackozott italok árusításának megkezdését ha lesz rá igény.

A negyedik pályázó Homoki-Szabó Krisztián Petőfiszállás, Kossuth L. u. 77. szám alatti lakos. 
Az  üzlethelyiségben  vendéglátóipari  tevékenységet  kíván  folytatni,  amelyben  helyi  lakosú 
alkalmazottakat  szeretne  foglalkoztatni.  Az  50.000,-  Ft/hó  bérleti  díj  megfizetését  elfogadja. 
Hosszú távon szeretne a községben a fiatalok számára is kultúrált szórakozásnak helyet adni.

Megkérdezem, hogy valamelyik pályázó szeretné-e szóban kiegészíteni az elhangzottakat. Kérdése 
van-e valakinek. 

Szász László Illász Trade Kft. képviselője
A pályázati kiírással kapcsolatban van egy kérdésem. Ez az üzlet felújításra szorul, kit terhel ennek 
a költsége. A bérleti díjból levonható-e a költség, vagy minket terhel.

Szász János polgármester
Az alapvető felújításra gondol?    

Szász László Illász Trade Kft. képviselője
Igen például a vizes blokkra, ami nélkül az ÁNTSZ nem fogadja el az üzelthelyiséget. 

Szász János polgármester
A képviselő-testület részéről az az álláspont, hogy az üzlethelyiség a most megtekintett állapotban 
kerül átadásra és a testület nem támogatja a felújítás költségeit.

Toldi Zsolt körjegyző
Megkezdjük a pályázók között a licittárgyalást, 5.000,- Ft a licitlépcső. Ha több pályázó ajánlja fel 
a legmagasabb összeget, akkor a képviselő-testület fog dönteni. 

Megkérdezem  a pályázókat, hogy aki az 55.000,- Ft/ hó licit bérleti díjat elfogadja,  kézfeltartással 
jelezze.

Megálllapítom,  hogy  a  Csakiss-Zsodia  Kft.  (Kiskunfélegyháza),  az  Illász  Trade  Kft. 
(Petőfiszállás)  és  a  Rózsaker-Trade  Kft.  képviselői  az  55 000,-Ft/hó  bérelti  díjat 
elfogadják.

Megállapítom, hogy Homoki-Szabó Krisztián Petőfiszállás, Kossuth L. u. 77. szám alatti 
lakos nem fogadja el az 55.000,- Ft/hó licit bérleti díjat. 

Toldi Zsolt körjegyző
Megkérdezem  a pályázókat, hogy aki az 60.000,- Ft/ hó licit bérleti díjat elfogadja,  kézfeltartással 
jelezze.

Megállapítom, hogy a 3 pályázó közül egyik sem fogadta el a 60.000 Ft/hó bérleti díjat.
 
Szász László Illász Trade Kft. képviselője
A pályázati kiírásban a bérleti jog időtartama 5 évben került meghatározásra, utána mi lesz? Újra 
meg kell pályázni, vagy folyamatos lehet a bérleti jogviszony.
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Rádi Györgyi képviselő
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően ha fizetett a bérlő és nincs gond, akkor a bérleti jogviszony 
meghosszabbításra kerülhet. 

Toldi Zsolt körjegyző
Az önkormányzat hosszabb távú együttműködésben gondolkodik. 

Szász László  Illász Trade Kft. képviselője
A bérleti díj az inflációval emelkedik?

Czombos Ferenc alpolgármester
A bérleti díj felülvizsgálatra kerül évente, rengeteg minden változhat öt év alatt. 

Homoki-Szabó József  képviselő
Az én korábbi javaslatom az volt, úgy rögzítsük, hogy maximum az infláció mértékével növeljük 
évente  a  bérleti  díjat.  Minden évben felülvizsgálat  tárgyát  képezze a bérleti  díj  összege.  Nem 
biztos, hogy az üzlet úgy működik és annyi bevételt hoz, hogy minden évben emelhető a bérleti  
díj. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha a körülmények lényegesen változnak, s ha a vállalkozás azt mondja, hogy a minimumon van, 
akkor  lépni  kell.  A  vállalkozó  nyereségérdekelt.  Nem  várhatjuk  el,  hogy  egy  veszteséges 
vállalkozást üzemeltessen valaki. 

Homoki-Szabó József képviselő
Véleményem szerint, hogy ha nem úgy megy a vállalkozás ahogy szeretnék, ha rosszabb a bolti  
forgalom, akkor esetlegesen ne kerüljön sor az infláció mértékével való emelésre. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A pályázati kiírásban az van, hogy a bérleti díj az infláció mértékével emelkedik - ha így járunk el  
nem támadható meg a pályázati kiírás. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az előző testületi ülésen úgy hangzott el, hogy maximum az infláció mértékével emelkedhet a 
bérleti díj összege. 
 
Szász László Illász Trade Kft.képviselője
Valami biztosítékot lehetne-e kérni, hogy aki megnyeri a pályázatot, arra legyen garancia, hogy egy 
évig működteti a vállalkozást. Ne csak azért emelje a licitet, hogy megnyerje a tárgyalást. 

Szász János polgármester
Arra kötelezni valakit, hogy egy évig működtesse a vállalkozást, nem lehet. Nem az a célunk, hogy 
rövid időre adjuk ki az üzletet hanem az, hogy hosszabb távra. 

Toldi Zsolt körjegyző
Annak  ellenére,  hogy  valaki  aláírja  a  megállapodást  még  nem  kényszeríthető  az  üzlet 
működtetésére.  Az  5  év  azt  sugallja,  hogy  hosszabb  távon  gondolkodik  a  testület.  A 
felelősségteljes licitálás mindenkiben  benne van. 

Szász László Illász Trade Kft. képviselője
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Lehet-e kiegészíteni a pályázatot? Ne két hónap kauciót tegyünk le, hanem hat hónapit. 

Szász János polgármester
Kevesebbet nem, többet vállalhat a pályázó. 

Toldi Zsolt körjegyző
A pályázati  tájékoztatót ezzel  a két hónapi  kaucióval  fogadta el  a testület,  s  ezzel  a feltétellel  
hirdettük meg a pályázatot. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Az azonos licit összeg esetén, ez a bejelentés a hat hónapi kauciót érintően jelentőséggel bír.

Szász János polgármester
Mind az összes pályázó 55.000,- Ft-os összegen belül maradt.
A pályázók közül van-e valakinek kiegészíteni valója bármilyen jellegű dologgal. 

Csáki Zsolt Csakiss-Zsodia Kft. képviselője
Bevállalom a fél éves kaució kifizetését.

Rózsa József a Rózsaker-Trade Kft. képviselője
A fél év kauciót sokallom, a két hónaphoz tartom magam. 

Homoki-Szabó József képviselő
A kaucióról ki mit gondol?

Czombos Ferenc alpolgármester
Véleményem szerint ez jogi kategória, egy plussz vállalásról van szó, amit  a pályázó ajánl fel.

Szász János polgármester
Mivel mind a három pályázó azonos licitmértéken maradt, javaslom hogy zárt ülés formájában 
folytassuk az ülést, ahol név szerinti szavazással döntünk. 

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

                                                             
129/2012. (VII. 20.) ÖKT. határozat
Zárt ülés elrendelése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete   úgy  határoz,  hogy  a 
Petőfiszállás Kossuth u. 10. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogának értékesítéséről 
szóló napirendi pont tárgyalását zárt ülés keretében folytatja. 
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A képviselő-testület  nyílt  ülését  17  óra  05  perckor  megszakítja,  és  a  képviselő-testület  a  
munkáját zárt ülés keretében folytatja.

A képviselő-testület 17 óra 20 perckor folytatja a nyílt ülését.

Szász János polgármester
A Petőfiszállás, Kossuth u. 10. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogának értékesítése napirend 
tárgyalásánál a név szerinti szavazás zárt ülést keretében folyt, most ismertetem a képviselő-
testület zárt ülésén hozott 133/2012. (VII.20.) ÖKT határozatát, amely a következő:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – Petőfiszállás, Kossuth u. 10. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogának 
értékesítéséről  szóló – előterjesztését  és  úgy határoz,  hogy az üzlet  bérleti  jogát 
2012.  augusztus  01-től  5  év  időtartamra  az  Illász  Trade   Kft.-nek  Petőfiszállás, 
Kossuth L. u. 99. (képviselője: Szász László, szül.:Kiskunfélegyháza, 1974. 11. 23.., 
an.: Lajos Rozália, lakcíme: Petőfiszállás, Kossuth L. u. 99.) biztosítja.
A bérleti díjat 2012. évre 55.000,-Ft/hó összegben állapítja meg, amely díj évente az 
infláció mértékével kerül emelésre.
A rezsi költségeket a bérleti díj nem tartalmazza.
A bérleti jogviszonyra vonatkozó, részletes feltételeket tartalmazó megállapodás a 
határozat mellékletét képezi.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a 
következő rendelet-módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.  

Czombos Ferenc alpolgármester 17 óra 20 perckor távozik az ülésről. 

II. napirend

Előterjesztés a temető kamerarendszerrel
való felszerelésének tárgyában

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
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Szász János polgármester
Petőfiszálláson  négy  darab  térfigyelő  kamera  felhelyezését  szeretnénk  megvalósítani  a 
köztemetőben saját forrásból. A kamerák memóriakártyára rögzítik a felvételeket, visszanézésre 
csak esemény, bejelentés esetén kerülne sor. Én mindenki sírját nagyon féltem. Azt sem tartom 
kizártnak, ha a falu központjában is kitennénk egy kamerát. 

Rádi Györgyi képviselő
A feltételeket kell egyeztetni, hogy mi kerüljön bele a megállapodásba. 

Szász János polgármester
Javaslom, hogy a megállapodásba kerüljön rögzítésre az eseti jelleggel történő kiszállások költsége 
és  a  feladatot  végző közterület  felügyelők  munkadíjtétele  és  üzemanyagköltsége.  A temetések 
ideje alatt nem engedélyezném, hogy a kamerák működjenek. A kamerarendszer működtetését és 
készített  felvételek  kezelését  érintően,  az  önkormányzat  részéről  a  polgármestert  és  a  körzeti  
megbízottat javaslom kapcsolattartónak kijelölni. 

Rádi Györgyi képviselő
Ha valami gond van, jelzünk a Rendőrség felé. Az önkormányzat megteheti a feljelentést? 

Nagy János képviselő
Csak a sértett tehet feljelentést,  ez csak magánindítvány lehet.  Sírrongálásnál csak személyesen 
lehet feljelentést tenni. 

Rádi Györgyi képviselő
Azt szeretném, hogy  a rendőrség nézze meg ezeket a felvételeket. 

Szász János polgármester
A  javaslat  arról  szól,  hogy   közterület-felügyelet  milyen  költségeket  érvényesíthessen  az 
önkormányzattal szemben és ki működjön közre a felvételek átadásában. 

Rádi Györgyi képviselő
Ha gond van a rendőrség megnézi a felvételeket. 

Gyöngyösi Péter képviselő
Ez egy feltevés, hogy az üzemanyag költségek megfizetése mellett vállalják a feladat elvégzését.  
Csak az üzemanyagköltségért nem fognak a közterület-felügyelők kijönni. 

Szász János polgármester
Ezek a kamerák 25-30 méter távolságba látnak el jó minőségben. 

Torma István képviselő
A négy kamera nem fedi le a temetőt rendesen. A 30 méter távolság nekem kevés, hiába van több  
kamera. Úgy tudok hozzájárulni a kamerarendszer kiépítéséhez ha az az egész temetőt lefedi. 

Rádi Györgyi képviselő
A kamerák kérdésben nem döntöttünk, nem lett megállapodás. 
Szász János képviselő
A közterület-felügyelettel a  megállapodást meg lehetne kötni, ez nem jelent csak eseti költséget  
az önkormányzatnak. 
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Torma István képviselő
Abban az esetben ha a testület egyetért, hogy legyen kamera a temetőben, akkor kérjünk meg egy 
szakembert aki tájékoztat bennünket ezzel kapcsolatosan.

Rádi Györgyi képviselő
A megállapodás vonatkozik-e arra, hogy egyéb közterületen lehetne kitenni kamerát?

Szász János polgármester
Az alapokat mi fektetjük le, a közterület-felügyelet nem szól bele, hogy hány kamerát teszünk ki.

Gyöngyösi Péter képviselő
Infrakamerákat kellene kitenni amin látszik minden,  így lenne értelme.

Szász János polgármester
Pénz kérdése az egész. 

Gyöngyösi Péter képviselő
Nemcsak a temetőben, hanem a faluban is kellene kitenni kamerákat. 

Szász János polgármester
Támogatom,  hogy  a  falu  központjában  is  tegyünk  fel  kamerát.  Ki  kell  írni,  hogy  kamerával 
megfigyelt terület. A költségek tekintetében a megállapodásba kerüljön bele az eseti alkalommal 
történő kiszállás költségei, az üzemanyagköltségek és az itt töltött munkaidő költségei. 

Toldi Zsolt körjegyző
A képviselő-testületnek most csak a megállapodásban rögzíteni kívánt kérdésekről kell döntenie, a 
megállapodást természetesen a testület elé kell terjeszteni majd jóváhagyásra. 

Szász János polgármester
Kérek egy árajánlatot a kamerákra vonatkozóan olyat ami teljesen lefedi a temetőt. 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen,  2  nem   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:

134/2012. (VII. 20.) ÖKT. határozat
A köztemető kamerarendszerrel 
történő felszerelése

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –   a  köztemető  kamerarendszerrel  való  felszereléséről  szóló  –
előterjesztését és úgy határoz, hogy a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával 
kötendő,  a petőfiszállási  Köztemetőben elhelyezendő térfigyelő kamerák kezelési 
jogával kapcsolatos megállapodásba az alábbiak kerüljenek rögzítésre:
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• eseti jelleggel történő kiszállások költsége,
• a feladatot végző közterület felügyelők munkadíjtétele és üzemanyagköltsége. 

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

Szász János polgármester
Meg kell határozni, hogy a kamerarendszer működtetését a készített felvételek kezelését érintően, 
az önkormányzat részéről kiket jelölünk meg kapcsolattartóként. A körzeti  megbízottakat és a 
magam személyét javasolnám a képviselő-testületnek.       

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen,  1  nem   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:

135/2012. (VII. 20.) ÖKT. határozat
A köztemető kamerarendszerrel 
történő felszerelése

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –   a  köztemető  kamerarendszerrel  való  felszereléséről  szóló  –
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  kamerarendszer  működtetését  a  készített 
felvételek kezelését érintően,  az önkormányzat részéről a polgármestert és a helyi 
körzeti megbízottakat jelöli ki  kapcsolattartóként.  

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

Gyöngyösi Péter képviselő
Egy helyi vállalkozó készített már itt a községben kamerarendszert nem-e lehetne Őt is bevonni,  
adjon  árajánlatot. 

Szász János polgármester
Meg fogjuk keresni a vállalkozót. 

III. napirend

E g y e b e k:

„Szállási Napok” pénzügyi fedezete
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Szász János polgármester
Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is megrendezzük a Szállási Napokat” augusztus 20-
án. Ez egy egész napos rendezvény lenne. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődne, délben ebéd, 
délután lennének a kulturális  programok, az ügyességi játékok,  foci.  A büfé szolgáltatást Rádi 
Ákos helyi vállalkozó biztosítja.  A költségvetésünkben 200.000,-  Ft van elkülönítve a „Szállási 
Napok” rendezvény költségeire. 
A többletkiadások fedezésére még 200.000,- Ft összeget szeretném ha biztosítana a testület. A 
kérdés az, hogy a költségvetés terhére vagy a saját tiszteletdíjunkból  biztosítsuk ezt az összeget. 

Rádi Györgyi képviselő
A délutáni sportprogramok megrendezéséhez próbálunk a községi alapítványtól támogatást kérni.

Szász János polgármester
Javaslom,  hogy  a  200.000,-  Ft-ot  a  saját  költségvetésünk  terhére  biztosítsuk.  Az  összeg 
felhasználásáról egy későbbi testületi ülésen beszámolunk.

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

136/2012. (VII. 20.) ÖKT. határozat
„Szállási Napok” rendezvény kiadásaira
fedezet biztosítása

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester –  „Szállási Napok” rendezvény kiadásaira való fedezet biztosításáról 
szóló  –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  „Szállási  Napok”  rendezvény 
többletköltségeinek  fedezésére  az  önkormányzat  költségvetésében  tervezett 
összegen felül még   200.000,- Ft fedezetet biztosít a saját költségvetése terhére. 
A  költségekről  készült  részletes  tájékoztatást  kéri  a  következő  testületi  ülés 
napirendjében szerepeltetni. 
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötelezi  a  körjegyzőt, 
hogy a következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző    

Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a helyi Községi Sportegyesület Elnöke Homoki-
Szabó József írásban bejelentette, hogy lemond elnöki tisztségéről 2012. július 31-vel. A testület  
nevében megköszönöm eddigi munkáját.

Homoki-Szabó József képviselő
Azért tartottam szükségesnek tájékoztatni a képviselő-testület tagjait a lemondásomról, mivel az 
önkormányzat és a képviselő-testület  a legfőbb támogatója az egyesületnek.
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Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület nyílt 
ülését 18 óra 30 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                         körjegyző

Nagy János                                                                     Rádi Györgyi

jegyzőkönyv-hitelesítők
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