
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 12-
én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében  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 képviselő
                         Torma István képviselő               (6 fő képviselő-testületi tag)
                   

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt körjegyző
                         Dr. Torma Andrea aljegyző

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         

Szász János polgármester
7 óra 15 perckor megnyitom a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel  köszöntöm a képviselő-testületi  ülésen megjelenteket,  külön köszöntöm Mayer 
Tamásnét a kiskunfélegyházi járás tankerületi igazgatóját, akit az első napirend miatt hívtam 
meg. 
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 Torma István   képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  
igen)  szavazattal elfogadja  a  2012.  november  12-i  testületi  ülés  



jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett  
javaslatot.

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

1.) Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola 2013. szeptemberétől történő
            működtetése tárgyában
            Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés az óvoda épületének karbantartásához szükséges faanyag beszerzés, 
            és munkadíj költségeinek tárgyában
            Előadó: Szász János polgármester

          

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú 
szavazattal (7 igen)  elfogadja a 2012. november 12-i  testületi ülés  
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola
2013. szeptemberétől történő működtetése tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 

Szász János polgármester
Meghívtam  a  testületi  ülésünkre  Mayer  Tamásnét  a  kiskunfélegyházi  járás  tankerületi 
igazgatóját, hogy szakmai véleményével segítsen nekünk a döntéshozatalban az iskola további 
működtetését illetően. 

Mayer Tamásné kiskunfélegyházi járás tankerületi igazgatója
Mindenki előtt ismeretes, hogy az iskolákat 2013. január 1-től állami fenntartás alá fogják 
helyezni. Az állami fenntartás célja, hogy egyenlő támogatást és azonos feltételeket tudjanak 
biztosítani a tanulóknak. Az iskola működtetéséről kell most a képviselő-testületnek dönteni, 
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arról,  hogy  tudja-e  vállalni  azt  vagy  átadja  az  államnak.  A  3000  főt  meg  nem  haladó 
lakosságszámú településeken alapesetben a működtetést is átvállalja az állam, de az érintett 
önkormányzatoknak  van  lehetősége  arra,  hogy  mégis  maguk  vállalják  a  működtetés 
költségeit.  Az üzemeltetés  átadása  nem jelenti  az  ingatlan  tulajdonátadását,  az  ingatlanok 
továbbra  is  az  önkormányzat  tulajdonában  maradnak.  Ha  olyan  pályázatok  vannak 
folyamatban  amelyek  az  ingatlanok  állagmegóvásához,  felújításához  tartoznak,  akkor  az 
önkormányzatnak kell vállalni az önerőt. A pedagógusok bérét, bérjellegű kiadásait, valamint 
a pedagógusok munkáját közvetlenül 

segítő alkalmazottakét az állam viseli. Jelen pillanatban 100 iskolás gyerek van, akikre 9,5 
pedagógus  álláshely  esik.  Ezt  a  tanévet  így  viszik  végig  ahogyan  most  működnek.   A 
működtetési feladatok felvállalásával nem szereznek fenntartói jogokat az önkormányzatok , s 
nem jelent semmilyen előnyt számukra.
Jelen pillanatban a vagyon itt  marad.  Az iskola megtartásával  kapcsolatban alsó tagozatot 
mindenhol kell  működtetni ahol 8 gyermek van. Az alsó tagozatnál ha nincs 14 első osztályos 
gyerek, akkor ott össze kell vonni az osztályokat. Az ötödik osztályban is a 14 gyermeknek 
meg  kell  lenni.  A felső  tagozaton  jelen  pillanatban  osztályösszevonás  nem lehetséges.  A 
legutóbbi  információ szerint az étkeztetés az önkormányzatnál  marad,  mint  feladat ellátási 
kötelezettség. A képviselő-testületnek 2015. májusában lesz újra döntési lehetősége az iskola 
működtetésével kapcsolatban. 

Toldi Zsolt körjegyző
Ha a testület úgy dönt, hogy nem kívánja működtetni az iskolát akkor hoz egy határozat erről, 
ha  tovább  szándékozik  működtetni  akkor  vállalni  kell  ezt  két  évig.  A  3000  fő  alatti 
településen - amennyiben vállalja az önkormányzat a működtetést -  gazdasági mutatókkal 
igazolni kell, hogy megfelelő saját forrásokkal rendelkezik ahhoz.  

Mayer Tamásné kiskunfélegyházi járás tankerületi igazgatója
Ha a testület azt mondja, hogy nem tudja vállalni a működtetést, akkor a működtetésre szánt 
összeget átcsoportosítja máshová.

Nagy János képviselő
Most ha nem adnánk át az iskolát, a későbbiekben olyan kemény szigort, feladatokat rónának 
ránk, hogy képtelenek volnánk fenntartani az intézményt. Úgy érzem, hogy el fogjuk veszteni 
az iskolát.  Hol vannak azok az emberek, akik egykor járták a falut és azt mondták,  hogy 
felélesztik a tanyasi iskolákat? 

Mayer Tamásné kiskunfélegyházi járás tankerületi igazgatója
Az iskolát nem fogjuk elveszíteni,  csak a szakmai irányítás fog elkerülni.  Az alsó tagozat 
mindenképp  kell,  hogy  működjön.  A  felső  tagozat  mindenképp  biztos  megmarad  a 
2013/2014-es tanévbe, a 2014/2015. tanévről még nem tudok nyilatkozni. 

Nagy János képviselő
Elmennek az emberek a községből, nincs élettér itt. 

Mayer Tamásné kiskunfélegyházi járás tankerületi igazgatója
Ha lenne munkahely és dolgozni is szeretnének az emberek, akkor lenne élet a községben. 

Homoki-Szabó József képviselő
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Az elhangzottak szerint teljesen mindegy,  hogy vállalja a működtetést az iskola vagy nem 
vállalja, ez nem befolyásolja későbbikben, hogy megmarad-e vagy sem. Amennyiben igaz ez 
az állítás,  akkor  teljesen felesleges  az anyagi  terhet  vállalni,  az  iskolát  át  kell  engedni  az 
államnak. 

Mayer Tamásné kiskunfélegyházi járás tankerületi igazgatója
Az igazi probléma az erkölcsi válság, sok ember nem akar dolgozni, nem akarnak gyermeket 
vállalni. 

Szász János polgármester
Összevont szülői értekezletet javaslok összehívni, hogy ne úgy menjen ki a községbe, hogy az 
iskolát odaadták az államnak. A testület mindent megtesz, hogy az iskola megmaradjon. 

Rádi Györgyi képviselő
Nem az államosítástól félek, amitől rettegek, az a létszám probléma. Ha 14 gyermek nincs 
osztályonként,  akkor elvesztünk.  Nem az állami  fenntartás  a gond, de az én szívem fáj  a 
működtetés  elvesztése  miatt  is.  Mindent  a  járás  fog irányítani.  Ezek után  is  olyan  irányú 
segítséget kérek a képviselő-testülettől,   amit eddig is megtett  az iskola felé. A képviselő-
testület mindent megtett az iskola működtetéséért és fenntartásáért – én ezt eddig is minden 
fórumon hangoztattam – és bízom benne, hogy a segítő jószándék továbbra is megmarad.  Az 
összevont szülői értekezlet tartásával egyetértek amire várok minden képviselő-testületi tagot. 
Félek attól,  hogyha a  felső tagozatosokat  elviszik másik  iskolába,  akkor elviszik  az alsós 
gyerekeket is. Az tűnik ésszerűnek, hogy a működtetést adjuk oda az államnak. 

Homoki-Szabó József képviselő
A működtetésbe valószínűleg be kell segíteni akkor is, ha átadjuk az államnak. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Egyetértek az aggályos gondolat felvetésekkel. Ha a településen az iskola megszűnik, az a 
település végrendeletét jelenti. Semmi előnyt nem jelent ha vért izzadva is vállaljuk az iskola 
működését.  Egyetértek azzal,  hogy tájékoztatni kell a szülőket, tartani kell  a hitet bennük. 
Nem jó  szívvel  tettük  ezt  mindannyian.  Felfigyeltem,  hogy  nagyon  sokszor  elhangzott  a 
„jelenleg” szó, ami a bizonytalanságot is jelzi. 

Mayer Tamásné kiskunfélegyházi járás tankerületi igazgatója
Nem lehet mást mondani egyenlőre csak azt, hogy „jelenleg”.  Azért pályáztam tankerületi 
igazgatónak mert ebben a faluban élek a családommal, itt élnek a szüleim, testvéreim, itt és 
Kiskunfélegyházán jártam iskolába és elő szeretném segíteni ezen térség boldogulását. Érzem 
a fájdalmat és az elkeseredettséget. 

Homoki-Szabó József képviselő
Látom, hogy vérzik mindenkinek a szíve. Próbáljuk úgy elfogadni ezt, hogy ez az állapot nem 
biztos, hogy a végét jelenti az iskolának, nem biztos, hogy a falu elsorvasztását hozza. Fel kell 
mérni, hogy távolabbi területekről hogyan tudnánk behozni a gyerekeket. Vannak épületeink, 
családi  otthon létrehozásáról  is  el  lehetne  gondolkodni.  Nagy feladatok ezek,  úgy kellene 
megpróbálni családokat idehozni, hogy lakhatási lehetőségeket tudnánk nekik adni.  

Szász János polgármester
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Az önkormányzat  gondoskodott nagy mennyiségű fa biztosításáról az iskola fűtéséhez.  Az 
átvétel  után  hogyan  történik  ennek  a  felhasználása?  Esetleg  ki  kell  számlázni  a  járási 
tankerület felé?  Jelenleg a fát ki kell számlázni a járási tankerületnek?

Mayer Tamásné kiskunfélegyházi járás tankerületi igazgatója
Minden egyes tételt külön-külön megállapodásban kell rögzíteni. Mindent életszerűen át kell 
gondolni,  s  szerződésben  kell  rögzíteni.  Lesznek  olyan  dolgok  amibe  a  járások  tudnak 
segíteni, de fordítva is lesz ilyen. A feladatunk, hogy hétről, hétre meg megkeressük egymást 
és egyeztessünk, hogy mi az a lépés ami a közösségnek a javát szolgálja. 

Szász János polgármester
Megköszönöm  a  járási  tankerületi  igazgató  munkáját  és  a  döntéshozatalnál  minősített 
szavazást javasolnék.

Toldi Zsolt körjegyző
Felolvasom  a  határozat-tervezet  szövegét,  ami   a  következő:  Petőfiszállás  Községi 
Önkormányzat  Képviselő-testület  megtárgyalta  Szász  János  polgármester  –  a  köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése tárgyában való 
döntéshozatal  – előterjesztését és az alábbi döntést hozza: Petőfiszállás Község Képviselő-
testülete  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény 74.  §  (5)  bekezdésében, 
továbbá a 97. § (24) bekezdés a) pontja alapján nem vállalja az önkormányzat illetékességi 
területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott  köznevelési  intézmény  feladatainak  ellátását  szolgáló  ingó  és  ingatlan  vagyon 
működtetését.   

Nagy János képviselő
A „nem vállalja” vagy „átengedi” szónak nagyon rossz üzenete van.

Dr.Torma Andrea körjegyző
A  határozat-tervezet  szövegét  a  jogszabály  melléklete  tartalmazza.  Így  kell  a  határozat-
tervezetet felterjeszteni. 

Mayer Tamásné kiskunfélegyházi járás tankerületi igazgatója
A 3000 főt meg nem haladó települési  önkormányzatoknál a 2009, 2010. és a 2011-es év 
költségvetési mérlegeit nézték meg és a statisztikai adatok azt mutatták, hogy az intézmények 
90 %-ánál a többség képtelen működtetni és fenntartani az iskolát.  A 3000 főt meghaladó 
településeknél ez a statisztika megfordul  és ezek az önkormányzatok képesek fenntartani az 
iskolát. 

Szász János polgármester
Kérem a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  minősített  többségi  szavazással  döntsenek  arról, 
hogy egyetértenek-e azzal, hogy az iskola működtetését átadja az önkormányzat az államnak. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Nehéz döntés, de valahol a remény legyen meg bennünk.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
    

                                                
213/2012. (XI. 12.) ÖKT. határozat
Köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése
tárgyában való döntéshozatal

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János polgármester  -   a köznevelési  intézmény feladatainak ellátását szolgáló 
ingó  és  ingatlan  vagyon  működtetése  tárgyában  való  döntéshozatal  – 
előterjesztését és az alábbi döntést hozza:
Petőfiszállás  Község Képviselő-testülete  a  nemzeti  köznevelésről  szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 74.  § (5) bekezdésében,  továbbá a 97. § (24) bekezdés a) 
pontja alapján nem vállalja az önkormányzati illetékességi területén lévő, saját 
tulajdonában  álló  valamennyi,  az  állami  intézményfenntartó  központ  által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon működtetését.  

II. napirend

Előterjesztés az óvoda épületének karbantartásához
szükséges faanyag beszerzés, és munkadíj költségeinek 

tárgyában  
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Előadó:  Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Az  óvodánál  kész  van  a  tetőszerkezet  alátámasztása,  Tóth  József  ácsmester  a  hétvégén 
megcsinálta, a munkadíja 20.000,- Ft. A hét szál fűrészelt gerenda vételára 5375,- Ft/db.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg ezeket a költségeket.

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

214/2012. (XI. 12.) ÖKT. határozat
Óvoda tetőszerkezetének javítása

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  az  óvoda  tetőszerkezetének  javításáról  szóló  – 
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  hozzájárulását  adja  7  db  6fmx12x12 
nagyságú  fűrészelt  gerenda  beszerzésére  az  óvoda  tetőszerkezetének  javítása 
céljából, melynek költsége  29.626,-Ft + ÁFA. 
A képviselő-testület a fűrészelt gerenda költségeire a fedezetet az önkormányzat 
saját költségvetése terhére biztosítja.
A  képviselő-testület  az  óvoda  tetőszerkezetének  alátámasztási  munkálatainak 
elvégzésére 20.000,- Ft munkadíjat biztosít a saját költségvetése terhére.

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

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző   
Határidő: azonnal

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a  testület 
nyílt ülését 9 órakor bezárom.
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K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                         körjegyző

Nagy János                  Torma István
jegyzőkönyv-hitelesítők
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