
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. augusztus 15-én 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              
                         Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
                    
Szász János polgármester
13 óra 30 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 6 fő.  
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére   Torma István és Gyöngyösi Péter   képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal elfogadja a 2012. augusztus 15-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének  
és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.



Szász János polgármester
A napirendi pontokat javaslom kibővíteni úgy, hogy az első napirend után  az étkezési térítési 
díjak beszedésének ellenőrzése tárgyú napirend következne, az egyebek napirendi pont pedig az 
alábbiakkal bővülne:

- Gokartok bérlése az augusztus 20-i rendezvényre
- Lélekharangok Kkt.-vel kötött megállapodás módosítása
- Körjegyzőségi hivatal udvarában lévő mellékhelyiség lebontása

 
Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítéssel együtt az alábbiak szerint:  
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.) Előterjesztés a Petőfi Sándor  Általános Iskola Igazgatói állásra meghirdetett  
            pályázatok elbírálása tárgyában

      Előadó:  Toldi Zsolt körjegyző

2.) Étkezési térítési díjak ellenőrzése
Előadó: Szász János polgármester

           
3.) Előterjesztés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előadó: Szász János polgármester
 
4.) Előterjesztés a gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának elfogadása

Előadó: Toldi Zsolt jegyző

5.) Előterjesztés a Faluház nyílászáróinak korszerűsítése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

6.) Előterjesztés a Tanyafejlesztési  pályázat eszközbeszerzése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

7.) Előterjesztés a Tanyagondnoki szolgálat autócseréjére kiírt pályázat tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

8.) Előterjesztés a tanyagondnokok továbbképzése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

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

a.) Előterjesztés az önkormányzati konyha részére fagyasztóláda beszerzés tárgyában
b.) Előterjesztés az önkormányzati számítógépek korszerűsítése tárgyában
c.) Előterjesztés a Körjegyzőségi Hivatal feljáró korlátjának megvalósításához kapcsolódó költségek

tárgyában
       d.)  Augusztus 20-i rendezvényre gokartok bérlése
       e.)  Lélekharangok KKt-vel kötött megállapodás módosítása
       f.)  Körjegyzőségi hivatal udvarában lévő mellékhelyiség lebontása
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(7  igen)   elfogadja  a  2012.  augusztus  15-i   testületi  ülés  napirendjére  tett  
javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola
Igazgatói állásra meghirdetett pályázatok elbírálása tárgyában 

Előadó:  Toldi Zsolt körjegyző              
Az előterjesztés a jegyzőkönyv  3. sz. mellékletét képezi.

Rádi Györgyi képviselő
Érintettséget  szeretnék  bejelenteni  az  első  napirend  kapcsán,  a  határozat  elfogadásánál  nem 
kívánok szavazni. 

Toldi Zsolt körjegyző  elmondta, hogy a pályázók közül egy pályázó nyilatkozott a nyílt üléshez 
való hozzájárulás kapcsán, s mivel nincs jelen, így zárt ülést kell tartani.. 

A képviselő-testület tagjai 13 óra 30 perckor elrendelik a zárt ülés tartását. 

A képviselő-testület 14 órától folytatja a nyílt ülését.

Szász János polgármester
Az  iskolai  igazgató  állásra  meghirdetett  pályázat  napirend  tárgyalása  és  a  név  szerinti 
szavazás zárt ülést keretében történt, most ismertetem a képviselő-testület zárt ülésén hozott 
139/2012. (VIII.15.) ÖKT határozatát, amely a következő:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  fenntartói  jogkörében  ellátva  - 
megbízza Rádi Györgyi Magdolna (szül.: Kiskunfélegyháza, 1967. 12. 25., an.: Fodor Erzsébet) 
Petőfiszállás,  Dózsa  György  u.  12.  szám  alatti  lakost  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola 
intézményvezetői beosztásának ellátásával.
A magasabb vezetői megbízás 2012. augusztus 16-től – 2017. augusztus 15-ig (5 évre), határozott 
időre szól.
A megbízás ideje alatt a munkáltatói jogokat a Képviselőtestület, az egyéb munkáltatói jogokat a  
polgármester gyakorolja.

Illetménye:   Alapilletmény                                 161.608,- Ft      
        Magasabb vezetői pótlék                                  40.000,- Ft

                    Szakképzettségi pótlék                                       8.080,- Ft
                    Egyéb pótlék (számítástechnikai pótlék)                 7.200,- Ft
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                    Munkáltatói döntésen alapuló illetmény  pótl. 3.150,- Ft   
        Területi pótlék:                                    3.600,- Ft

                    Kerekítésből adódó illetmény                                 12,- Ft

      Összesen:                                                                  223.650,- Ft  

A Képviselőtestület kötelezi a körjegyzőt, hogy az alkalmazási iratokat készítse el.

Felelős:     Képviselőtestület
Határidő:  folyamatos

Rádi Györgyi iskolaigazgató (képviselő)
Köszönöm a bizalmat, igyekszem a legjobb tudásom szerint ellátni a munkámat. 

A képviselő-testület tagjai 14 óra 10 perctől zárt ülés keretében folytatják munkájukat . 

A képviselő-testület  15 óra 30 perctől folytatja  nyílt ülését.

III. napirend

Előterjesztés a képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról

 

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

Homoki-Szabó József képviselő
Megtörtént-e Hanákné részéről a bérleti díj megfizetése?

Szász János polgármester
Még nem történt meg a befizetés, már felszólítottuk annak pótlására.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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141/2012. (VIII. 15.) ÖKT. határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Szász János 
polgármester -  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló - beszámolóját 
és  úgy határoz,  hogy a lejárt  idejű határozatok végrehajtásáról  szóló beszámolót 
elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős:  Szász János polgármester

IV. napirend

Előterjesztés a gyermekjóléti szolgálat szakmai
programjának elfogadására

 

Előadó:  Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt körjegyző
Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  89/2012.  (V.30.)  ÖKT.  határozatával 
döntött arról, hogy 2012. szeptember 30. napjával fel kívánja mondani a Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzatával  2007.  szeptember  1-én  megkötött  és  2008.  június  30-án  módosított,  a 
gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására vonatkozó megállapodást, illetve hogy 2012. október 
1.  napjától  a  gyermekjóléti  szolgáltatást  önálló  családgondozóval  kívánja  biztosítani.  A 
gyermekjóléti  alapszolgáltatásra  vonatkozó  működési  engedélyt  a  Bács-Kiskun  Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától kell megkérni az önkormányzatnak, s a kérelemhez 
többek között csatolni szükséges a szolgáltatás szakmai programját. 
A szakmai program véleményezése az erre a feladatra módszertani intézetként kijelölt KAPOCS 
Szociális,  Gyermekvédelmi  és  Egészségügyi  Intézmény  hatáskörébe  tartozik,  a  szakértői 
véleményezés díja 16.000,- Ft.

Szász János polgármester
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  szakmai  véleményezés  16.000  Ft  összegű  díját  az 
önkormányzat költségvetésének terhére szíveskedjenek biztosítani.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:

142/2012. (VIII. 15.) ÖKT. határozat
A gyermekjóléti szolgáltatás szakmai
programja

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi Zsolt 
körjegyző – a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programjának elfogadása tárgyban 
készített  - előterjesztését és úgy határoz, hogy 
-  a gyermekjóléti  szolgáltatás szakmai programját  a határozat mellékletét  képező 
formában és tartalommal elfogadja,
- a  szakmai program véleményezésének 16 000 Ft összegű díját az önkormányzat 
költségvetése terhére  biztosítja. 
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötelezi  a  körjegyzőt, 
hogy a következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester 
      Toldi Zsolt körjegyző

Határidő:  2012. október 1.

V. napirend

Előterjesztés a Faluház nyílászáróinak
korszerűsítése tárgyában

 

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

Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  a  napirendi  pontot,  támogatja  a  nyílászárók  cseréjét,  de  a  
konkrét döntést meghagyta a testületi ülésre. 
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Szász János polgármester
Szeretném  jelezni,  hogy  három  ablak  van,  viszont  az  ajánlatban  eggyel  több  szerepel.  A 
nyílászárók értéke 1 millió Ft körük van. Nagy János képviselő javaslata volt ventilátor beépítése. 
Kérünk árajánlatot, hogy hová lehetne beépíteni és milyen nagyságban.

Gyöngyösi Péter képviselő
Kitől gondoltad az árajánlatot megkérni, mivel egy jó minőségűnek komoly ára van. Ezt zárva 
kellene tartani és csak a rendezvényeken kellene bekapcsolni. 

Szász János képviselő
A nyílászárókat elfogadja a testület?

Czombos Ferenc alpolgármester
Teljes önerős?

Szász János polgármester
Igen. 

Homoki-Szabó József képviselő
Én inkább a további napirendi pontoknál támogatnám az eszközfejlesztéseket. 

Szász János polgármester
Rendezvények tartása tekintetében az ajtók nem felelnek meg, mivel nem kifelé nyílnak.. 

Gyöngyösi Péter képviselő
A nyílászárók katasztrófális állapotban vannak, a kicserélésüket nem tudjuk húzni tovább.

Nagy János képviselő
A Művelődési ház hátsó részén a két ablakot is ki lehetne cserélni.

Torma István képviselő
Akkor a Művelődési ház hátsó ajtaját is ki lehetne cserélni.

Szász János polgármester
A határozatot kibővítenénk a Művelődési ház hátsó ablakainak és ajtajának a cseréjével, valamint  
az árajánlatban szereplő négy ablakot háromra módosítanánk. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 
 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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143/2012. (VIII. 15.) ÖKT. határozat
Faluház nyílászáróinak korszerűsítése

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – a faluház nyílászárónak korszerűsítéséről szóló  - előterjesztését és 
úgy  határoz,  hogy  a  Művelődési  ház  külső  és  belső  nyílászáróinak  cseréjét 
támogatja.  A  testület  újabb  árajánlatot  kér  az  Ornax  Bt-től  amely  kibővül  a 
Művelődési ház hátsó ablakainak és ajtajának cseréjével.

Felelős:    Szász János polgármester 
Határidő:  folyamatos

VI. napirend

Előterjesztés a Tanyafejlesztési pályázat
eszközbeszerzése tárgyában

 

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A  Vidékfejlesztési  Minisztérium  a  pályázatkezelő  Nemzeti  Agrárszaktanácsadási,  Képzési  és 
Vidékfejlesztési  Intézet  közreműködésével  közzétette  a  Tanyafejlesztési  Program  keretében 
igényelhető támogatási feltételeket. A támogatás öt elkülöníthető célra vehető igénybe, ezek közül 
számunkra  a  földutak karbantartását  biztosító  eszközök  beszerzése  lehet  az  egyik  cél.  Ennek 
keretében az elvégzendő munkálatok számbavétele alapján szükségünk lenne: 1 db pótkocsira, 1 
nagy, vagy több kisebb öntözést biztosító edényzetre (szippantó), 1 db tárcsára, 1 db szárzúzóra, 
1 db fűkaszára, 1 db vonó- vagy toló lapra.
A pályázatnál a támogatás összege nem lehet több 10 millió Ft-nál. A döntéshozónak lehetősége  
van, hogy az igényelt összeget csökkentse. Ha 10 millió Ft támogatást igénylünk és Ők 9 millió 
Ft-ot adnak,  akkor nekünk kell  meghatározni,  hogy milyen eszközt  hagyjunk el.  A képviselő-
testületnek biztosítani kell a minimális 10 %-on felüli önerőt. 

Gyöngyösi Péter képviselő
A szippantó helyett én faaprítót javasolnék megpályázni. 
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Szász János polgármester
Nagy jelentősége van a szippantóra  is,  hogy locsoljuk a fákat.   Nem tudom, hogy a faaprító 
belefér-e a pályázatba?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Nem  tudom,  hogy  a  faaprító  hogyan  kapcsolódik  a  földutak  karbantartásához.  A  pályázati 
anyagba meg kell magyarázni az eszköz szükségességét. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az faaprítóra szükség van, az utak melletti fákat fel kell nyesni, ott maradnak a gallyak, amiket fel  
kell aprítani. Ezeket az eszközöket kell megvásárolni, ami az előterjesztésben szerepel? Kérdés, 
hogy az öntöző  tartályra szükségünk van-e 2 millió Ft-ért. Muszáj ezt a drágát venni?

Czombos Ferenc alpolgármester
Ez egy jó minőségű szippantó, a kérdés az, hogy akarjuk-e.

Nagy János képviselő
Vízszállító tartály vásárlásával megoldható lenne a locsolás, 1 m3-es tartályt lehet venni 10.000,- 
Ft-ért. 

Tóth Vincze Ügyrendi bizottság tagja
Szárzúzóra miért van szükség?

Nagy János képviselő
Nagy szükség van rá, gyomok, gyenge kis fák szétzúzására a dűlőutak karbantartása során. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Önkormányzati  szempontból  a  fűkasza  esetében  érzem úgy,  hogy  minek  oda.  Az  ajánlatban 
szereplő pótkocsit komolynak tartom, azt viszont mindenre lehetne használni. Volt az ajánlatban 
kisebb is, és lehetne esetleg kettőt venni belőle.

Nagy János képviselő
Ezzel a nagy pótkocsival hogyan vigyünk fát, nem lehet bemenni vele a kis udvarba, nem fér be. 

Gyöngyösi Péter képviselő
A faaprító  jó lenne, törvény van rá, hogy a gallyat nem lehet égetni. 

Homoki-Szabó József képviselő
A tartályon és a pótkocsin tudunk spórolni.

Szász János polgármester
Két tengelyes pótkocsit  szeretnénk.  Átdolgozzuk a pályázatot,  gondolok  itt  a  pótkocsira  és  a 
szippantóra úgy, hogy az ágdarálót is megpályázzuk. 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a javaslatot. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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144/2012. (VIII. 15.) ÖKT. határozat
A tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a
települési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról
-külterületi földutak karbantartását biztosító eszközre -

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Polgármester 
előterjesztését és úgy határoz, hogy pályázni kíván 

„TANYÁS  TÉRSÉGEK  MEGŐRZÉSE  ÉS  FEJLESZTÉSE  ÉRDEKÉBEN  A 
TELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA” a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet  
2. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti 1. célterület, a (3) bekezdés b.) pontja szerinti célra:  
külterületi földutak karbantartását biztosító eszközök beszerzésére.

A támogatási igény tartalmát az alábbi gépek képezik:
• 1 db pótkocsi
• 1 db öntözést biztosító edény
• 1 db tárcsa
• 1 db szárzúzó
• 1 db fűkasza
• 1 db hótoló lap
• 1 db kardánhajtásos faaprító

Az Önkormányzat Képviselő-testület az ajánlattevők ajánlataiból az alábbiakat fogadja el:

1. pótkocsi: IGJ Farmer 62” tip.     Forgalmazó: Bicsak Kft. Kiskunhalas

2. öntözést biztosító edényzet: DEKT 115.tartálykocsi 5 m3 –es tartállyal. 
                                    Forgalmazó: Bihar-Express Kft. Berettyóújfalu

3. tárcsa: „V” tárcsa „Leták” típusú 2 m-es, függesztett, munkamélység 15-21 cm, 9 csipkés
                    és 9 sima. Forgalmazó: Bihar-Express Kft. Berettyóújfalu

4. szárzúzó: „Leták” típusú szárzúzó  2 m széles, 4 forgókés és 1 állókés, kardántengelyes
                                    Forgalmazó: Bihar-Express Kft. Berettyóújfalu

5. fűkasza: Wirax Z 069 tip. 1,85 fűkasza 2 tányéros6 6 vágópenge
                                          Forgalmazó: Bihar-Express Kft. Berettyóújfalu

6. hótoló lap: Fissore LP.P 220 hótoló 2,2 m-es lapmagasság 65 cm, 360 fokban forgatható, 
                        hátsó 3 pontos felfüggesztés és fronthidraulikával is használható
                                          Forgalmazó: Bihar-Express Kft. Berettyóújfalu

7. faaprító: HC-12. Kardánhajtásos faaprító
                    Forgalmazó: Prominens Vállalkozó és Kereskedő Kft. Hódmezővásárhely

Az Önkormányzat Képviselő-testülete
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• a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja a minimális 10 %-on 
felüli emelt mértékű 1.060.000,- Ft önerőt, és

• vállalja,  hogy  az  esetleges  árváltozás  miatt  a  pályázati  főösszeget  meghaladó 
ráfordításhoz az előirányzatot a költségvetés terhére biztosítja.

• A támogatásigénylés során a támogatási összeg 25 %-át előlegként
       igényli 1.939.720,- Ft összegben.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
pályázattal összefüggő kötelezettség vállalásokat tegye meg. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a Körjegyzőt, hogy
• gondoskodjon a pályázat előkészítéséről, és benyújtásáról, 
• a  pályázati  önrész  előirányzatának  biztosításáról  a  következő  költségvetési  rendelet 

módosításakor gondoskodjon. 

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: folyamatos a pályázati kiírás alapján

VII. napirend

Előterjesztés a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése
érdekében a települési fejlesztések támogatására

kiírt pályázatról
- tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése-

 

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A  Vidékfejlesztési  Minisztérium  a  pályázatkezelő  Nemzeti  Agrárszaktanácsadási,  képzési  és 
Vidékfejlesztési  Intézet  közreműködésével  közzétette  a  Tanyafejlesztési  Program  keretében 
igényelhető támogatási feltételeket. A támogatás 5 elkülönített célra vehető igénybe, ezek közül 
számunkra a tanyagondnoki szolgáltatások fejlesztésén belül a gépkocsi beszerzése lehet aktuális.  
Ennek keretében az elvégzendő feladatok számbavétele alapján szükségünk lenne egy gépkocsira,  
úgy, hogy egyenlőre a jelenlegi gépkocsikat megtartjuk. A  pályázathoz minimum 10 % önerőt kell  
vállalni. 

Tóth Vince Ügyrendi Bizottság tagja
Árérték arányban a DACIA típusú gépkocsi nem rossz választás.

Gyöngyösi Péter képviselő
Ragaszkodunk-e a terepjáróhoz?
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Homoki-Szabó József képviselő
A diákszállítás terén milyen igény jelentkezett? Olyan autóba kellene gondolkodni, hogy a diákok 
szállítására is ki tudjuk használni.

Czombos Ferenc alpolgármester
Mennyire kellhet jobban az a fajta jármű, mint a terepes?

Homoki-Szabó József képviselő
Ha nyerne a másik pályázatunk nagyon sérelmezném, ha nem volnának olyan útjaink amin el  
tudunk menni. 

Tóth Vince Ügyrendi Bizottság tagja
A hétszemélyes autó több mint az ötszemélyes, de azzal nem oldódik meg az ebédszállítás.  

Homoki-Szabó József képviselő
Mi a pályázat beadási határideje?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A pályázat  beadási  határideje  augusztus  31,  ez  a  pályázat  a  tanyagondnoki  szolgálaton  belül 
kifejezetten a fejlesztést célozza meg. 

Szász János polgármester
A benzines DACIA-t javasolnám megpályázni.  Ha előleget  igénylünk kedvezőtlenebb lesz-e a 
helyzetünk az indulásnál. 

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Ha 10 %-ot meghaladó önerőt legalább 20 %-mértékben vállalja be az önkormányzat és előleget 
igényel, akkor az előleg folyósítását gyorsított eljárással bírálják el. Lehetőség van arra, hogy az  
előleg elszámolásakor a teljes összeget leigényeljük, ezzel kb. két hónapot nyerünk időben és a 
fejlesztés során közel 1 millió Ft-al kevesebb pénze áll benne az önkormányzatnak.  

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom, hogy a pályázatba a DACIA típusú benzin 
üzemelésű gépkocsit jelöljük meg. 

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

145/2012. (VIII. 15.) ÖKT. határozat
A tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a
települési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról
-tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése -

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Polgármester 
előterjesztését, és úgy határoz, hogy pályázni kíván
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„A  TANYÁS  TÉRSÉGEK  MEGŐRZÉSE  ÉS  FEJLESZTÉSE  ÉRDEKÉBEN  A  
TELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA” a  62/2012. (VI.29.) VM rendelet  
2. § (2) a.) pontja szerinti 1. célterület, a (3) bekezdés d.) pont da) alpontja szerinti célra:  
tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése keretében gépkocsi beszerzésére.

A támogatási igény tartalmát az alábbi képezi:   DACIA DUSTER  négy kerék meghajtású, 
benzin üzemeltetésű gépjármű

Az Önkormányzat Képviselő-testülete
• 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja a 10 %-ot meghaladó 412.000,.-

Ft önerőt. 
• Vállalja, hogy az esetleges árváltozás miatt a pályázati főösszeget meghaladó ráfordításhoz 

az előirányzatot a költségvetés terhére biztosítja.
• A támogatásigénylés során a támogatási összeg 25 %-át előlegként igényli 752.000,-  Ft 

összegben.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a pályázattal összefüggő kötelezettség vállalásokat tegye meg.

Petőfiszálás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a Körjegyzőt, hogy
• gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról,
• a pályázati önrész előirányzatának biztosításáról a következő költségvetési rendelet

módosításakor gondoskodjon.

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: folyamatos a pályázati kiírás alapján.

VIII. napirend

Előterjesztés a tanyagondnokok továbbképzése
tárgyában

 

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

Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadta. A testületnek meg kell-e határozni,  
hogy melyik programot engedélyezik?
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Toldi Zsolt körjegyző
A  tanyagondnokoknak  5  évenként  teljesíteni  kell  a  60  kreditpontot,  amelyet  szakmai 
továbbképzéseken,  rendezvényeken  tudnak  összegyűjteni.  Kéri,  hogy  a  képviselő-testület  a 
keretösszeget  határozza  meg,  és  majd  az  érintettekkel  közösen  kiválasztják,  hogy  melyik 
programot kérik. Egy időben a két tanyagondnok nem tud elmenni a továbbképzésre. 

Szász János polgármester
Mind a két  tanyagondnoknak meg kell,  hogy legyenek a  kreditpontjai,  ezért  kérem a testület  
tagjait, hogy szavazzák meg a határozat-tervezetben szereplő 60.000,- Ft továbbképzési költséget. 

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

146/2012. (VIII. 15.) ÖKT. határozat
A tanyagondnoki szolgálat munkatársainak 
továbbképzése

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – a tanyagondnoki szolgálat munkatársainak továbbképzése tárgyban 
készített – előterjesztését és úgy határoz, hogy 

- a  tanyagondnokok  2012.  évi  továbbképzéseken  való  részvételéhez  az 
önkormányzat költségvetése terhére 60.000,- Ft forrást biztosít.

A  képviselő-testület  utasítja  a  körjegyzőt,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a 
költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe.

 

IX. napirend

E g y e b e k:

a.) Előterjesztés az önkormányzati konyha részére  
fagyasztóláda beszerzés tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.
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Szász János polgármester
Szeretnénk egy fagyasztóládát vásárolni a konyha részére, ahol a megtermelt zöldségeket külön 
tudnák tárolni.

Czombos Ferenc alpolgármester
A Zanussi ZFC 649 típusú fagyasztóládát ajánlanám a képviselő-testület figyelmébe. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

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

147/2012. (VIII. 15.) ÖKT. határozat
Fagyasztóláda vásárlása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  fagyasztóláda vásárlásáról  szóló – előterjesztését  és  úgy határoz, 
hogy az önkormányzat által üzemeltetett konyhára  1 db Zanussi ZFC 649 WAP 
típusú,  A+ energia osztályú fagyasztóládát  vásárol  az  ajánlatban szereplő 
92.500,- Ft vételárért.
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fagyasztóláda beszerzési 
költségére fedezetet biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötelezi  a  körjegyzőt, 
hogy a következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester 
      Toldi Zsolt körjegyző

Határidő:  2012. augusztus 17.

 
b.) Előterjesztés az önkormányzati számítógépek   

korszerűsítése tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi.
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Szász János polgármester
A Skyline-Computer Kft.  ügyvezetője  Fekete Béla 300.000,-  Ft anyagi  támogatást  ajánlott  fel  
önkormányzatunknak, amely szabadon felhasználható. 
A  hivatali  számítógépek  karbantartására,  fejlesztésére  a  költségvetésben  100.000,-  Ft  van 
elkülönítve. Véleményem szerint a felajánlott 300.000,- Ft összeget tegyük hozzá a 100.000,- Ft-
hoz és tegyük rendbe a számítógépeket.
Szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

148/2012. (VIII. 15.) ÖKT. határozat
Előterjesztés az önkormányzati számítógépek
korszerűsítése tárgyában

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  az  önkormányzati  számítógépek  korszerűsítéséről  szóló  – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy a SkyLine-Computer Kft. 300.000,- Ft összegű 
anyagi támogatását, valamint a költségvetésben erre a célra elkülönített 100.000,- Ft 
összeget  használja fel a hivatalban lévő számítógépek karbantartására, fejlesztésére. 

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a körjegyzőt, hogy a 
következő testületi ülésen adjon tájékoztatást az összeg felhasználásáról. 

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület kötelezi a körjegyzőt, hogy 
a következő rendelet-módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát. 

Felelős:    Szász János polgármester 
      Toldi Zsolt körjegyző

c.) Előterjesztés a Körjegyzőségi Hivatal feljáró korlátjának  
megvalósításához kapcsolódó költségek tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi.
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Szász János polgármester
A   hivatalnál  az  akadálymentesítést  megcsináltuk,  a  feljáró  mindkét  oldalát  korláttal  kell 
biztosítani. Ennek falécekkel történő beborításához kértem árajánlatot Kis István vállalkozótól.  
Ennek teljes költsége 85.000,- Ft lenne, ami tartalmazza a lécek, csavarok és a felszerelés díját. 

Rádi Györgyi képviselő
Ez a költségvetés terhére menne. 

Homoki-Szabó József képviselő
Ha a feljáró korlátja azzal a megoldással lenne mint a teraszé, elég volna-e?

Szász János polgármester
Az árajánlat a teraszra és a mozgáskorlátozott feljáróra is vonatkozik, ezzel a léckorláttal szebben 
nézne ki.  
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a hivatal teraszának és a mozgáskorlátozott 
feljáró léckorlátnak az árajánlatban szereplő 85.000,- Ft összeg biztosítását a saját költségvetésünk 
terhére. 

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

149/2012. (VIII. 15.) ÖKT. határozat
Körjegyzőségi hivatal feljáró korlátjának 
megvalósításához kapcsolódó költségek

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  megtárgyalta  Szász  János 
polgármester  –  a  Körjegyzőségi  hivatal  feljáró  korlátjának  megvalósításához 
kapcsolódó  költségekről  szóló  –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a 
Körjegyzőségi  hivatal  és  a  mozgáskorlátozott  feljárót  határoló  léckorlát-kerítés 
elkészítésére  és   felszerelésére  85.000,-Ft  fedezetet  biztosít  a  saját  költségvetése 
terhére.

A képviselő-testület a munka elvégzésével Kis István Petőfiszállás, Tanya 290. szám 
alatti vállalkozót bízza meg.

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a körjegyzőt, hogy 
a következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző
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Szász János polgármester
Szeretnék felállítani a  vegyes bolt melletti  parkban 3 db árusító asztalt,  ahová az emberek az 
értékesíteni kívánt zöldségeket kipakolhatják. Meg kell javítani  a parkban egy  hulladéktárolót és  
az ott felállított községet bemutató emléktábla is felújításra szorul.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a fenti munkálatokhoz.   

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

150/2012. (VIII. 15.) ÖKT. határozat
Kültéri árusító asztalok készítése, hulladék-
tároló és a községet bemutató emléktábla
felújítása 

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  megtárgyalta  Szász  János 
polgármester  –  a  kültéri  árusító  asztal  készítése,  hulladéktároló  és  a  községet 
bemutató  emléktábla  felújításáról  szóló  –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy 
hozzájárulásukat adják a 3 db kültéri árusító asztal készítésére, a hulladéktároló és a 
községet bemutató emléktábla felújítási munkálatainak megkezdésére.
A  költségekről  készült  részletes  tájékoztatást  kéri  a  következő  testületi  ülés 
napirendjében szerepeltetni. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

d.) Gokartok bérlése az augusztus 20-i rendezvényre  

Szász János polgármester
Árajánlatot kaptam az augusztus 20-i rendezvényre, hogy BERG pedálos gokartokat hoznának a 
rendezvényre.  A  6  db gokart  bérlése  40.000,-  Ft  +  ÁFA összegbe  kerülne.  Megkérdezem a 
képviselő-testületet, hogy igény van-e erre?

Rádi Györgyi képviselő
Nem tudom, hogy megér-e ez nekünk 40.000,- Ft-ot, mikor többféle játéklehetőség ingyenesen áll 
rendelkezésre az érdeklődők számára.
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Szász János polgármester
Nem javaslom a testületnek gokartok kitelepülését.  
 Petőfiszállás Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú (7 igen)  szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:

151/2012. (VIII. 15.) ÖKT. határozat
Gokartok bérlése az augusztus 20-i
rendezvényre

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  megtárgyalta  Szász  János 
polgármester  –  augusztus  20-i  rendezvényre  gokartok  bérléséről  szóló   - 
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy   nem  kívánja  igénybe  venni  a  gokartok 
kitelepülését a rendezvényre.

e.) Lélekharangok KKt.-vel kötött megállapodás módosítása  

Szász János polgármester
Tájékoztatom a testületet, hogy a Lélekharangok KKt.-vel kötött megállapodást kiegészítettük  a 
ravatalozóban  elhelyezett  hűtő  berendezés  használatára  vonatkozóan.  Az  elmúlt  fél  évben 
kimagasló  üzemeltetési  számla  keletkezett  és  a  Kkt.  Vállalta  ennek  megtérítését,  valamint  a 
továbbiakban a hűtőberendezés üzemeltetési költségeit teljes egészében viseli. A Lélekharangok 
KKt.  az  üzemben  tartás  költségeinek  pontos  elszámolása  érdekében  vállalta,  hogy  a 
hűtőberendezés működtetésére almérőt szereltet fel a saját költségén.  
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vegyék tudomásul az elhangzottakat.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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152/2012. (VIII. 15.) ÖKT. határozat
Lélekharangok KKt.-vel kötött megállapodás
módosítása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  megtárgyalta  Szász  János 
polgármester – a Lélekharangok KKt.-vel kötött megállapodás módosításáról szóló 
- előterjesztését és úgy határoz, hogy a módosítást tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester

f.) Körjegyzőségi hivatal udvarában lévő mellékhelyiség   
lebontása

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület  tagjait,  hogy a hivatal  udvarában lévő mellékhelyiség  lebontásához 
járuljanak  hozzá.  Eléggé  rossz  állapotban  van,  a  hivatal  udvarát  elcsúfítja.  A  felépítmény 
elbontásához nem kell hatósági engedély.

Nagy János képviselő
Ki kell alakítani alkalmasabb helyen egy mellékhelyiséget. 

Szász János polgármester
A kazánház végében fogunk kialakítani egy mellékhelyiséget.
Kérem, hogy szavazzák meg a lebontást.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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153/2012. (VIII. 15.) ÖKT. határozat
Körjegyzőségi hivatal udvarában lévő
mellékhelyiség lebontása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  megtárgyalta  Szász  János 
polgármester  –  a  Körjegyzőségi  hivatal  udvarában  lévő  mellék   helyiség 
lebontásáról  szóló  - előterjesztését és úgy határoz, hogy az épület lebontásához 
hozzájárul.  

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester

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                                                                         körjegyző

Torma István                                                                     Gyöngyösi Péter

jegyzőkönyv-hitelesítők
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