
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 28-
án a 
               Körjegyzőségi Hivatalban  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:    
                         Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
                    

Szász János polgármester
13 óra 45 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   Rádi Györgyi és Gyöngyösi Péter   képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  
igen)  szavazattal elfogadja  a  2012.  november  28-i  testületi  ülés  
jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett  
javaslatot.



Szász János polgármester
A napirendi  pontokat  javaslom kibővíteni  úgy,  hogy az  egyebek  napirendi  pont  pedig  az 
alábbiakkal bővülne:

- Lakossági bejelentés a temetővel kapcsolatosan
- A „Faluért” elismerő díj adományozása
- Erősítő beszerzése

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

1.) Előterjesztés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
      Előadó:  Szász János polgármester

2.) Előterjesztés a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

           
3.) Előterjesztés a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi végre-

hajtásának tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

 
4.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi 

végrehajtás tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

5.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
módosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

6.) Tájékoztató a 2012. évi bérelőirányzatok felhasználásáról a megtakarításokról
és a jutalomra fordított összegek tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

7.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

8.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terv tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

9.) Előterjesztés az étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás (I-II. körzet) hatósági 
ellenőrzése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
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10.) Előterjesztés az Étkeztetés Szakmai Programjának elfogadása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester 

11.) Előterjesztés a Tanyagondnoki szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet és 
Szakmai Program elfogadása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

12.) Beszámoló Petőfiszállás I-II. számú tanyagondnoki körzetében 2012. évben végzett 
munkáról
Előadó: Szász János polgármester

 
13.) Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának 9. számú módosítása” tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

 
14.) Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola könyvtárában lévő tartós tankönyvek 

selejtezése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

15.) Előterjesztés az időskorúak karácsonyi átmeneti segélyezése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

16.) Előterjesztés a közvilágítási eszközök üzemeltetési és karbantartási szerződésének 
            Megkötése tárgyában

Előadó: Szász János polgármester

17.) Előterjesztés a Petőfiszállási Katolikus Plébánia, és a Karitasz csoport támogatási 
kérelme tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

18.) Előterjesztés a beszedett térítési díjak ellenőrzése tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

19.) Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásának tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

20.) Egyebek
      Előadó: Szász János polgármester

a.) szóbeli tájékoztatás a Falugyűlési időpont tárgyában
b.) szóbeli előterjesztés a Szentkúti Kegyhelyhez vezető utat szegélyező fák pótlása 

tárgyában
c.) szóbeli tájékoztatás az iskolaigazgató kiemelt munkavégzés tárgyában
d.) szóbeli tájékoztatás a Faluházhoz függönybeszerzés tárgyában
e.) szóbeli tájékoztatás Kormányhivatalnak átadandó eszközök listája tárgyában
f.) lakossági bejelentés a temetővel kapcsolatosan
g.) szóbeli tájékoztatás a „Falunkért” elismerő díj adományozásáról
h.) hangosító berendezés beszerzése

      

  Zárt ülés:

3



1.) Egyedi szociális kérelmek elbírálása
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

 
2.) Javaslat személyi ügyet érintő kérdés tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

3.) Egyéni kérelem elbírálása
Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  
igen)   szavazattal  elfogadja a 2012.  november 28-i   testületi  ülés  
napirendjére tett javaslatot.

Szász János polgármester
Meghívott  vendégünkre  tekintettel  kérem a testület  tagjait,  hogy a  közvilágítási  eszközök 
üzemeltetési  és  karbantartási  szerződésének  megkötése  tárgyú  napirendi  pontot  tárgyaljuk 
először.

I. napirend

Előterjesztés a közvilágítási eszközök üzemeltetési és 
karbantartási szerződés tárgyában 

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

Szász János polgármester
Tisztelettel köszöntöm a testületi  ülésen részt vevő Ottmár László Urat az EDF DÉMÁSZ 
önkormányzati  kapcsolattartóját.  Ottmár  Urat  azért  hívtam meg  a  mai  ülésünkre,  mert  a 
közvilágítási  szerződésünk ez évben lejár. Kérem, hogy ezzel kapcsolatosan tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.

Ottmár László  DÉMÁSZ önkormányzati kapcsolattartó
Annak idején 2008-ban minden önkormányzatot meg kellett keresni a közvilágítási szerződés 
megkötése  vonatkozóan.  Megszületett  az  a  döntés,  hogy megszűnik  a  közvilágítási  tarifa. 
Megnézzük,  hogy mennyibe  kerül  ténylegesen a közvilágítás  költsége.  A kiszámlázott  díj 
három elemből áll össze,  egy egyetemes tarifából, a hatósági rendszerhasználati díjból és az 
elosztói díjból. Így összesen 5.100,- Ft jött ki lámpánként. 
Cégünk  figyeli  a  meghibásodási  arányt,  ha  eléri  a  30  %-ot,  akkor  az  összes  fényforrást 
lecseréli. Ebből a szempontból történik a teljes csere, mert az összes fényforrás lecserélése így 
olcsóbb, mintha egyenként kellene kijönni. Nyolc napon belül javítjuk a hibákat.

Homoki-Szabó József képviselő
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Hány százalékos a meghibásodási arány a faluban?

Ottmár László DÉMÁSZ önkormányzati kapcsolattartó
Sajnos ezt most nem tudom megmondani pontosan. Az önkormányzatnak dönteni kell, hogy 
mennyi időtartamra köti meg a szerződést, 2, 5 vagy 10 évre. A legalább öt éves időtartamra 
szóló szerződést javaslom, mert akkor beleférnek a fényforrások lecserélésébe.

Homoki-Szabó József képviselő
Lámpatestet cserélnek vagy izzót?

Ottmár László DÉMÁSZ önkormányzati kapcsolattartó
Csak izzót cserélünk.

Szász János polgármester
Ha Ottmár Úr felé nincs több kérdés, megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és részt 
vett az ülésen.

Ottmár László DÉMÁSZ önkormányzati kapcsolattartó 14 órakor távozik az ülésről.

Szász János polgármester
Öt év időtartamra javaslom a szerződés megkötését. 

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

                 

215/2012. (XI.28.)ÖKT. határozat
Előterjesztés a közvilágítási eszközök 
üzemeltetési és karbantartási szerződésének megkötése tárgyában

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János  polgármester  –  a  közvilágítási  eszközök  üzemeltetési  és  karbantartási 
szerződés megkötése tárgyú - előterjesztését és úgy határoz, hogy a közvilágítási 
célú eszközök üzemeltetésére és karbantartására az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel 5 év 
időtartamra köt szerződést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: folyamatos
Felelős:  Szász János polgármester
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II. napirend

Előterjesztés a képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról

 

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

Szász János polgármester
Az orvosi rendelőnél és az óvodánál a felújítások megtörténtek.
Hozzászólás nem lévén kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a beszámolót.

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

                                                             

216/2012. (XI. 28.) 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
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III. napirend

Előterjesztés a körjegyzőség 2012. évi  költségvetésének
módosítása tárgyában

 

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

Toldi Zsolt körjegyző
A  körjegyzőség  2012.  évi  költségvetésének  módosítására  az  ez  évben  történt  változások 
átvezetése miatt van szükség. A dologi kiadásoknál jelentős a csökkenés, mivel a közüzemi 
számlák  átírása  a  Körjegyzőség  nevére  több  hónapot  vett  igénybe  s  addig  a  számlák  az 
önkormányzatoktól kerültek kiegyenlítésre.

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

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a napirendi pontot.

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

217/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
A körjegyzőség 2012. évi költségvetésének
módosítása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi Zsolt körjegyző 
–  a  Körjegyzőség  2012.évi  költségvetésének  módosításáról  szóló-  előterjesztését  és  az 
alábbiakat  javasolja  elfogadásra  Petőfiszállás,  Pálmonostora  és  Gátér  Községi 
Önkormányzatok  Képviselő-testületei együttes ülésén:

1./ Petőfiszállás,Pálmonostora és Gátér Községi Önkormányzatok  Képviselő-testületei 
együttes ülésén a Petőfiszállás, Pálmonostora  és Gátér Községek Körjegyzősége  2012. évi 
költségvetését  az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 25.§ (2) alapján 
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                                                                 57.562 e Ft bevétellel
                                                                
                                                                 57.562 e Ft kiadással  állapítják meg.

2./ Az Intézmény  működtetését  biztosító  finanszírozási összetétel:
  a./  Állami támogatás                                                                      8.217 e Ft
     Ebből:  Petőfiszállás Község Önkormányzata        2.780 e Ft
                 Pálmonostora Község Önkormányzata       3.570 e Ft
                 Gátér Község Önkormányzata                    1.867 e Ft.
  b./  Önkormányzati hozzájárulás                                                  49.345  e Ft
      Ebből: Petőfiszállás Község Önkormányzata       19.198 e Ft,
                 Pálmonostora Község Önkormányzata      17.434 e Ft,
                 Gátér Község  Önkormányzata                  12.713 e Ft.
  ÖSSZESEN:                                                                                 57.562  e Ft

3./ Az intézmény kiadása:                  Petőfiszállás      Pálmonostora      Gátér     Összesen
    
     Személyi juttatás                                13.070               13.735          10.087       36.892  e Ft   

     Szociális hozzájárulás                         3.242                 3.514             2.533         9.289  e Ft   

     Dologi kiadás                                      5.666                 3.755             1.960       11.381  e Ft   
     
     ÖSSZESEN:                                     21.978                21.004          14.580        57.562  e Ft

4./  A költségvetési szerv 
      enged.létszámkerete                             5,5                       5                 3,75              14,25 fő
      Körjegyző                                                                                                                   1 fő
      Aljegyző                                                                                                                     1 fő
      Adminisztratív                                                                                                          0,5 fő
      Összesen:                                                                                                                  16,75 fő

Felelős:  Szász János  polgármester 
              Toldi Zsolt  körjegyző 

IV. napirend

Előterjesztés a körjegyzőség 2012. évi költségvetésének
háromnegyedévi végrehajtásának tárgyában

 

Előadó:  Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.
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Toldi Zsolt körjegyző
A  körjegyzőséget  létrehozó  megállapodásban  foglaltak  szerint  a  körjegyzőség 
háromnegyedéves  beszámolóját  a képviselő-testületek  külön-külön,  saját  testületi  ülésükön 
tárgyalják meg és hagyják jóvá. Az éves előirányzatok teljesítése a legtöbb esetben elmarad 
az időarányos előirányzattól. 

Szász János polgármester
A háromnegyedéves gazdálkodásról elmondható, hogy a körjegyzőségi hivatalok működése 
zavartalan volt, a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak a feladatellátáshoz

Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja. 

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a napirendi pontot. 

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

218/2012. (XI.28.) ÖKT. határozat
A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének
háromnegyedévi végrehajtása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Petőfiszállás,  Pálmonostora  és  Gátér  Községek  Körjegyzősége  2012.  évi 
költségvetésének  háromnegyedévi  végrehajtásáról  szóló  beszámolót  és  azt 
elfogadja.

Felelős:     Toldi Zsolt körjegyző  
Határidő:  azonnal

V. napirend

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének háromnegyedévi végrehajtása tárgyában
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Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Az elmúlt időszakban a költségvetési rendelet módosítására három alkalommal került sor. A 
2012.  évi  gazdálkodásunkról  elmondható,  hogy  kiegyensúlyozott  volt,  finanszírozási 
problémánk  nem  volt.  Az  utolsó  negyedév  fő  feladata  az  intézmények  zavartalan 
működtetésén túl,  hogy megvalósítsuk azokat a felújításokat, karbantartások melyeket a T. 
Képviselő-testület jóváhagyott. 

Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja. 

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a napirendi pontot. 
 

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

219/2012. (XI.28.) ÖKT. határozat
Beszámoló a Községi Önkormányzat
2012. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról

H A T Á R O Z A T:

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

VI. napirend

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetési rendeletének módosítása tárgyában
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Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A  mostani  költségvetési  rendelet  módosításban  a  szeptemberi  rendeletmódosítás  óta 
bekövetkezett változások szerepelnek. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az ügyrendi  bizottság tárgyalta  a rendelet-módosítást  és egyhangú szavazattal  elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.

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

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  7  igen)  
szavazattal  elfogadja  az  előterjesztést  és   megalkotja  rendeletét  Az  
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II. 15.) önkormányzati  
rendelet módosításáról az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

12/2012. (XI. 29.)
önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.

VII. napirend
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Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepciója tárgyában

 

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

Szász János polgármester
A költségvetési koncepciót  november 30-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek. A jegyző 
a  helyi  önkormányzat  költségvetési  koncepcióját  a  tervezett  bevételek,  a 
kötelezettségvállalások és más fizetési  kötelezettségek,  és a központi  költségvetésről  szóló 
törvényjavaslat  figyelembevételével  állítja  össze.  A pénzügyi  bizottságnak  a  költségvetési 
koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. 

Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
 
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet. 

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

220/2012. (XI.28.) ÖKT. határozat
A Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetési koncepciója 

H A T Á R O Z A T:

A  Képviselőtestület   megtárgyalta  a  Községi  Önkormányzat  2013.  évi 
költségvetési  terv  koncepcióját  és  a  költségvetés  részletes  kidolgozásához  az 
alábbi szempontokat adja meg:

1./  Fő  szempont  az  intézményi  és  az  intézményhez  nem  kötött   kötelező 
alapellátási feladatok működtetésének biztosítása.

2./ A személyi juttatások a jogszabályi kötelező mértékben tervezhetők.

3./ A dologi kiadások a 2012. évi várható tényszámok alapján tervezhetőek.
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4./ Törekedni kell arra,hogy a közfoglalkoztatás keretében  minél több dolgozót 
tudjunk foglalkoztatni.

Felelős:    Szász János polgármester
Határidő: folyamatos

VIII. napirend

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi
belső ellenőrzési terv tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt körjegyző
A 2013. évben, az Önkormányzatnál elvégzendő ellenőrzések listáját, illetve az ellenőrzések 
időbeni ütemezését az előterjesztéshez mellékelt táblázat mutatja. 

Rádi Györgyi képviselő
A  pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést  és  egyhangú  szavazattal  elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az ellenőrzési terv jóváhagyását. 

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

221/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
A Községi Önkormányzat  belső
ellenőrzési terve

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester - az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről szóló 
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– előterjesztését és úgy határoz, hogy a 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tervet jóváhagyja.

Felelős: Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: 2013. december 31.

 
IX. napirend

Előterjesztés az étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás
(I-II. körzet) hatósági ellenőrzése tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A Kormányhivatal  Szociális  és Gyámhivatala  hatósági  ellenőrzést  tartott  hivatalunknál,  az 
önkormányzat  által  biztosított  étkeztetés,  tanyagondnoki  szolgáltatás  vonatkozásában. 
Felhívta a figyelmet a hiányosságok megszüntetésére 2012. november 30-i határidővel. 

Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztést az Aljegyző Asszony készítette elő Petőfiszállás tekintetében. Az ellenőrzés 
megállapításai szerint a szociális étkezetés feladat tekintetében egy fő szociális segítőt kellene 
alkalmazni  részmunkaidőben  de  a  képviselő-testület  felmentést  adhat  az  erre  a  feladatra 
kijelölt munkatársnak a végzettség megszerzésére határozott időre de legfeljebb 5 évre. Az 
ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint a tevékenység naplóban csak testületi határozat 
esetén mellőzhető az igénybevevők aláírása. A tanyagondnoki rendelet is vizsgálták, azt át 
kellett dolgozni, e vonatkozásban új rendelet készült.

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

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatokat hozza:
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222/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
Étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás
(I-II. körzet) hatósági ellenőrzése

H A T Á R O Z A T :
 

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester előterjesztését és az étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás 
(I-II.  körzet) hatósági ellenőrzéséről szóló tájékoztatását tudomásul veszi,  a 
hiányosságok megszüntetésére vonatkozó döntéseket elfogadja.

Felelős: Szász János polgármester 
Határidő: azonnal

 223/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
Étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás
(I-II. körzet) hatósági ellenőrzése

H A T Á R O Z A T :
 
 
Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  előterjesztését  és  a  Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
1992.  évi  XXXIII.  törvénynek  a  szociális  valamint  a  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi  ágazatban  történő  végrehajtásáról  szóló  257/2000.  (XII.26.) 
Korm. rendelet 10. §-ában valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) 
SzCsM rendelet 6. § (5) bek.-ben foglalt felhatalmazás alapján 5 év időtartamra 
( 2017. október 31-ig) felmentést ad Dobozi Andrásné élelmezésvezető részére a 
szociális segítő munkakör ellátásához szükséges képesítés megszerzése alól.
 
Felelős: Szász János polgármester 
Határidő: azonnal
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224/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
Étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás
(I-II. körzet) hatósági ellenőrzése

H A T Á R O Z A T :
 

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint  fenntartó – az 
általa  fenntartott  2  tanyagondnoki  szolgálat  esetében  a  tevékenység 
nyilvántartásáról  vezetendő  tevékenységnaplókban  mellőzi  a  szolgáltatást 
igénybe vevők aláírásának vezetését. 

Felelős: Szász János polgármester 
Határidő: azonnal

X. napirend

Előterjesztés az Étkeztetés Szakmai Programjának
elfogadása tárgyában

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

Szász János polgármester
A Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hatósági ellenőrzése során a Szakmai Program 
vizsgálatakor leírta tapasztalatait.  A pontosítások és kiegészítések miatt a Szakmai Programot 
át  kellett  dolgozni,  s  most  egy  új  egységes  szerkezetű  programot  kellene  elfogadnia  a 
testületnek. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el az étkeztetés szakmai programját. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatokat hozza:
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225/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
Étkeztetés Szakmai Programjának elfogadása

H A T Á R O Z A T :

 
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester előterjesztését, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatás keretében biztosított étkeztetés Szakmai Programját elfogadja. 
A Szakmai Program elfogadásával egyidejűleg lép hatályba.

A képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 139/2011.(V.25.) határozattal elfogadott 
Szakmai Programot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester

Toldi Zsolt körjegyző
Dr. Torma Andrea aljegyző

XI. napirend

Előterjesztés a Tanyagondnoki szolgáltatásról Szakmai 
Programjának

elfogadása tárgyában

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

Toldi Zsolt körjegyző
A Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hatósági ellenőrzése során a Szakmai Program 
vizsgálatakor leírta tapasztalatait.  A pontosítások és kiegészítések miatt a helyi rendeletet és a 
Szakmai Programot át  kellett  dolgozni,  s most  egy új  egységes  szerkezetű dokumentumot 
kellene elfogadnia a testületnek. 

Rádi Györgyi képviselő
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Javaslom, hogy a tanyagondnoki rendelet 5. § (2) bekezdésébe, mely így szól  „a szolgáltatás 
nyújtásáról a tanyagondnok dönt a polgármester ellenőrzése mellett”  kerüljön kiegészítésre 
azzal, hogy a képviselő-testület iránymutatása szerint.

Homoki-Szabó József képviselő
Javaslom, hogy a szakmai programba kerüljön bele az együttműködés a rendőrséggel, és a 
polgárőrséggel.
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy   biztosítsanak  nekünk  egy  asztalt  ahol  a 
tanyagondnoki papírmunkákat elvégezzük.

Szász János polgármester
Keresünk megoldást erre a kérésre. 
Több  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátom  a  tanyagondnoki  szolgáltatásról  szóló 
rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  7  igen)  
szavazattal  elfogadja  az  előterjesztést  és   megalkotja  rendeletét  A  
tanyagondnoki szolgáltatásról  az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

13/2012. (XI. 29.)
önkormányzati rendelete

A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁSRÓL

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a tanyagondnoki szolgáltatás  szakmai 
programját. 
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatokat hozza:

226/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
Tanyagondnoki Szolgáltatás
Szakmai Programjának elfogadása

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester előterjesztését, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatás  keretében  biztosított  tanyagondnoki  szolgáltatás  Szakmai 
Programját elfogadja. 

A  képviselő-testület  ezzel  egyidejűleg  a  41/2008.  (IV.23.)  Ökh.  határozattal 
elfogadott  és  81/2009.  (IX.23.)  Ökh.,  valamint  139/2011.  (V.25.)  Ökh. 
határozatokkal módosított Szakmai Programot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester

Toldi Zsolt körjegyző
Dr. Torma Andrea aljegyző

XII. napirend

Beszámoló Petőfiszállás I-II. számú tanyagondnoki
körzetében 2012. évben végzett munkáról

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

Szász János polgármester
A tanyagondnoki  szolgálatról  szóló önkormányzati  rendelet  értelmében a tanyagondnokok 
évente kötelesek írásban beszámolni az elvégzett munkáról a képviselő-testületnek, minden év 
novemberi testületi ülésén. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolókat tárgyalják meg és fogadják el. 
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

                                                             
227/2011. (XI. 28.) 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 2012. évi munkájáról 
szóló –
beszámolóját és úgy határoz, hogy a tanyagondnokok által készített beszámolót 
elfogadja.

XIII. napirend

Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának

9. számú módosítása” tárgyában

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

Rádi Györgyi képviselő
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A  társulási  megállapodás  6-ik  oldalán  leírtak  szerint  a  Városi  Könyvtár  látná  el  a 
közművelődési feladatokat, de ez így nem fog működni, mivel mindegyik kis településnek a 
Megyei Könyvtárral van szerződése.

Toldi Zsolt körjegyző
A  mozgókönyvtári  feladat  kikerül  a  társulásból  jogszabályi  rendelkezés  alapján.  A 
mozgókönyvtár és a közművelődési feladat  két különböző dolog és az előbbit továbbra is a 
megyei könyvtár fogja koordinálni. 

Rádi Györgyi képviselő
A mozgókönyvtári  ellátást  nem szabad kivenni a társulásból.  Nem szeretném ha a község 
ellátása kikerüljön a megyéből.

Toldi Zsolt körjegyző
A könyvtárral kapcsolatos ellátást le kell pontosítani de az biztos, hogy megmarad a megyei 
könyvtár irányítása .

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

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

228/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
A „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának  9. számú módosítása

H A T Á R O Z A T :

 
Petőfiszállás  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  jelen 
előterjesztés  mellékletét  alkotó  Kiskunfélegyházi  Többcélú  Kistérségi 
Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodásának  9.  számú  módosítását 
egységes szerkezetben.
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Felelős: Szász János Attila polgármester
Határidő: 2012. december 4.

XIV. napirend

Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola könyvtárában
lévő tartós tankönyvek selejtezése tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A  nevelési-oktatási  intézmények   központi  tankönyvtámogatásoknak  legalább  a  25  %-át 
kötelesek  tartós  tankönyvek  beszerzésére  fordítani,  és  kölcsönözhető  formában  a  tanulók 
számára  elérhetővé  tenni.  Ezek  a  könyvek  egy  része  megrongálódott,  vagy  elavult.  A 
képviselő-testületnek engedélyezni kell határozat formájában a selejtezést. 

Rádi Györgyi képviselő
A határozat azért szükséges, mert a számát a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni. 

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy engedélyezzék a selejtezést. 

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

229/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
A Petőfi Sándor Általános Iskola Könyvtárában
lévő tartós tankönyvek selejtezése

H A T Á R O Z A T :

22



Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármesternek a Petőfi Sándor Általános Iskolatankönyv-selejtezésére 
vonatkozó  előterjesztését, és úgy határoz, hogy  

 A  jegyzékben  szereplő  1754  db  tankönyv  és  tantárgyi  segédanyag 
selejtezését engedélyezi,  a leltári számok alapján a nyilvántartásokból ki 
kell vezetni. 

 A selejtezett  könyveket meg kell  semmisíteni,  oly módon, hogy - amit 
lehet  -   az  intézmény  fűtése  során  hasznosítani  kell,  a  fennmaradókat 
papírgyűjtésre a diákközösségnek át lehet adni.

  A  megsemmisítés  befejezéséről  feljegyzést  kell  készíteni,  ami  a 
selejtezési iratok mellékletét képezi. 

A Képviselőtestület  kötelezi az Igazgatót,  hogy gondoskodjon jelen határozat 
végrehajtásáról. 

Felelős:   Rádi Györgyi 
Határidő: 2012. december 15.

XV. napirend

Előterjesztés az időskorúk karácsonyi
átmeneti segélyezése tárgyában

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

Szász János polgármester
Szeretném ha ez évben is önkormányzatunk karácsony előtt átmeneti segélyt folyósítana az 
időskorúak  részére,  mint  ahogyan  azt  a  korábbi  években  tette.  A  jogosultsági  kört  és  a 
kifizetés módját az előző évi szerint javaslom megállapítani. 

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

Homoki-Szabó József képviselő
El  kellene  gondolkodni,  hogy  az  időseknek  tudnánk-e  több  támogatást  nyújtani.  A  pénz 
átvételekor jó lenne a személyigazolvány számot elkérni tőlük biztonsági okokból.
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Szász János polgármester
Én a támogatottak körét bővíteném, nem az összegét emelném. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Nem javaslom növelni az összeget, örüljünk hogy ez a keret így össze tud állni.  Szeretnénk 
többet adni, de a lehetőségeinket így is kihasználjuk.

Homoki-Szabó József képviselő
Most esetleg tudnánk többet adni. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha most felvisszük az összeghatárt, milyen rosszul esik ha majd később kevesebbet kapnak, 
vagy egyáltalán nem kapnak. 

Szász János polgármester
El lehetne gondolkodni, hogy nem pénzbeli dolog lenne a támogatás bővítése, hanem adnánk 
például 2 kg cukrot vagy lisztet. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A liszt és a cukor mellé még egy doboz teát is hozzá lehetne tenni, teát minden korosztály 
fogyaszt.  Adjunk  önállóságot  a  polgármesternek  ebben,  az  ajándékcsomag  szétosztását 
párhuzamosan kell kezelni  a pénzzel. 

Szász János polgármester
Ha kapok felhatalmazást a testülettől akkor én ezt lebonyolítom.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá, hogy a csomag tartalma 1 kg liszt, 1 
kg cukor, 1 kg száraz tészta, és 1 doboz filteres tea legyen.

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

230/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
Időskorúak karácsonyi átmeneti segélyezése

H A T Á R O Z A T :

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

- 57.  életévét  2012.  december  31-ig  betöltő  és  ettől  idősebb  nő    /lista 
alapján/

- 62.  életévét  2012.  december  31-ig  betöltő  és  ettől  idősebb  férfi  /lista 
alapján/

- Bármilyen  nyugdíjszelvénnyel  rendelkező  /bemutatás  alapján/  lakosok, 
akik petőfiszállási állandó lakcímmel rendelkeznek.

2./  A támogatás fedezetét  a Képviselő-testület  a 2012. évi  szociális  segélyek 
maradványa terhére állapítja meg. A várható összeg kb. 1.000.000 Ft.

3./ A segélyek kifizetése elsősorban pénztárban történő felvétellel történik 2012. 
december  10-től  –  2012.  december  28-ig.  Ezen  határidő  jogvesztő,  2012. 
december 28-a után nem kerülhet sor ezen átmeneti segély kifizetésére.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a 
2000,- Ft összegű átmeneti  segélyen felül ajándékcsomagot is biztosít  a saját 
költségvetése terhére, melynek tartalma 1 kg liszt, 1 kg tészta, l kg cukor és 1 
doboz tea, amelyeket az Illász Trade Kft. Petőfiszállás, Kossuth L. u. 10. szám 
alatti üzletéből szerez be.

Kivételes esetben a kifizetési  időszakban a  tanyagondnoki szolgáltatás  útján 
kerül átadásra a fenti összeg és az élelmiszercsomag.

A  költségekről  készült  részletes  tájékoztatást  kéri  a  következő  testületi  ülés 
napirendjében szerepeltetni.

A  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. december 28. 

XVI. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállási Katolikus Plébánia, és a
Karitasz csoport támogatási kérelme tárgyában
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Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Az  Egyházközségi  Karitasz  Csoport  az  idén  is  megrendezi  az  Idősek  Mikulása  című 
rendezvényét, ahol a falu idős, magányos lakosait látják vendégül egy szerény ebéddel. Ehhez 
kérik a képviselő-testület anyagi támogatását. 

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi  bizottság tárgyalta  a napirendi pontot és egyhangú szavazattal  úgy határozott, 
hogy a szokásos  20.000,-  Ft  mellé  még 30.000,-  Ft  támogatást  javasol  az  önkormányzati 
költségvetés terhére.

Homoki-Szabó József képviselő
Egy havi bizottsági tiszteletdíjamat ajánlom fel a rendezvény támogatására.

Szász János polgármester
Biztosítjuk  az  étkeztetéshez  szükséges  zöldség  és  burgonya  mennyiséget,  valamint  a 
tanyagondnoki szolgálat gépkocsiját az időseknek  a rendezvényre való eljutásban.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

231/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
A Petőfiszállási Katolikus Plébánia és a
Karitász csoport támogatási kérelme

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a Petőfiszállási Katolikus Plébánia és a Karitász szervezet 
támogatásáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy  saját költségvetése 
terhére  50.000 Ft-ot biztosít a helyi Katolikus Plébánia és a Karitász csoport 
által a pálosszentkúti kegyhelyen megrendezendő  2012. december 2-i „Idősek 
Mikulása” rendezvényre.

A  Képviselő-testület  biztosítja   a  tanyagondnoki  szolgálat  gépkocsiját  az 
időseknek  a rendezvényre való eljutásban.  
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A képviselő-testület biztosítja az étkeztetéshez szükséges zöldség és burgonya 
mennyiséget. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírására.

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

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

232/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
Bizottsági tiszteletdíjról való
lemondás

H A T Á R O Z A T :
 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Homoki-
Szabó  József  képviselő  –   bizottsági  tiszteletdíj  lemondásáról  szóló  – 
bejelentését és tudomásul veszi , hogy  a bizottsági tiszteletdíj  és annak járuléka 
terhére  összesen 17.777,- Ft,  a helyi Katolikus Plébánia és a Karitász csoport 
részére kerül kifizetésre   a  pálosszentkúti  kegyhelyen  2012. december 2-án 
megrendezendő „Idősek Mikulása” rendezvény támogatása céljából.
 
A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötelezi  a  körjegyzőt,  hogy  a 
következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

XVII. napirend
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Előterjesztés a beszedett térítési díjak
tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Kimutatást készítettünk a képviselő-testület felé a beszedett térítési díjak befizetéseiről, jelen 
pillanatban hátralék nincs egyik tanyagondnoki körzetben sem.

Rádi Györgyi képviselő
A  pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot  s  egyhangú  szavazattal  elfogadta  az 
előterjesztést.

Nagy János képviselő
Jelen  pillanatban  nem  indokolt  a  havonkénti  kimutatás,  a  későbbiek  során  fél  évente 
visszatérünk az ellenőrzésre.

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

233/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
A beszedett térítési díjak ellenőrzése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  beszedett  térítési  díjak  ellenőrzéséről  szóló  – 
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy   a  beszedett  térítési  díjak  ellenőrzéséről 
szóló előterjesztést tudomásul veszi.

XVIII. napirend

28



Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásának tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Az új  önkormányzati  törvény értelmében 2013. január  1-től  közös önkormányzati  hivatalt 
hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét 
legfeljebb  egy   település  közigazgatási  területe  választja  el  egymástól,  és  a  községek 
lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.  A jogszabályi változás miatt szükségessé válik 
a három település önkormányzatának ez irányú megállapodása.
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  közös  önkormányzati  hivatalra  vonatkozó 
együttműködési szándékáról hozzon döntést, hogy az előkészítő munka elkezdődhessen.

Toldi Zsolt körjegyző
A másik két település  is tárgyalta a napirendi pontot, mind a két testület elfogadta. 

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

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
234/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
Közös önkormányzati hivatal
létrehozására szándéknyilatkozat

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország 
helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 2013. január 1. 
napján hatályba lépő 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján akként határoz, hogy 
2013.  március  1.  napjától  közös  önkormányzati  hivatalt  kíván  működtetni 
Pálmonostora és Gátér községek részvételével, Petőfiszállás község székhellyel. 

A képviselő-testület  megbízza a polgármestert  és a körjegyzőt,  hogy a közös 
önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos szakmai előkészítő feladatok 
elvégzéséről gondoskodjon. 
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Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző
                Dr. Torma Andrea aljegyző

Határidő: 2013. március 1. 

Szász János polgármester
December 7-én pénteken lesz a három település  együttes ülése, ami után a három hivatal 
dolgozóival közösen lenne egy ebéd, melynek keretében történne a járási hivatalba átkerülő 
három kolléganő búcsúztatása. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá. 

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

235/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
Együttes testületi ülés megrendezésének
költsége

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  az  együttes  testületi  ülés  megrendezésének  költségéről 
szóló – szóbeli előterjesztését és azt tudomásul veszi. 

XIX. napirend

E g y e b e k:

Előadó:  Szász János polgármester
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a.) Szóbeli tájékoztatás a Falugyűlés időpontjáról  
  

Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Falugyűlés időpontja 2012. november 30., 
ahol  az  elmúlt  évekhez  hasonlóan  beszámolunk  az  éves  munkánkról.  A  meghívott 
vendégekhez kérdéseket tehetnek fel a  megjelentek. A falugyűlés időtartama alatt a kivetítőn 
egy kis film forog a falu eseményeiről, megmozdulásairól. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a Falugyűlés időpontját. 
 

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

236/2012. (XI.28.)) ÖKT. határozat
Falugyűlés időpontjának meghatározása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Falugyűlés  időpontjának  meghatározásáról  szóló  – 
szóbeli  tájékoztatását  és  úgy  határoz,  hogy  a  Falugyűlés  időpontja  2012. 
november 30.-a legyen. 

Felelős:    Szász János polgármester 
Határidő: azonnal    

b.) Szóbeli előterjesztés a Szentkúti Kegyhelyhez vezető   
utat szegélyező fák pótlása tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester

Szász János polgármester
A Szentkúti  Kegyhelyhez  vezető  utat  szegélyező  fák  közül  sok  kiszáradt,  azokat  pótolni 
kellene. A képviselő-testület felé az lenne a kérdésem, hogy pótoljuk-e vagy nem. 

31



Torma István képviselő
Azonos fajtájú fával kellene pótolni.
Szász János polgármester
50 db magas kőrist és 50 db pusztaszilt kellene vásárolni a költségvetésünk terhére.

Homoki-Szabó József képviselő
Támogatom és ha még kiveszik akkor azonnal pótolnám. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Nem tudom, hogy amik fent elszáradtak azok alulról kihajtanak-e tavasszal.

Szász János polgármester
A kiszedett fákat be lehet tenni faiskolába.

Nagy János képviselő
Egyenlőre csak a biztosan kiszáradtakat vennénk ki, a többinek aminek egészséges a vége, azt 
ott hagynánk.

Szász János polgármester
Az 50-50 db fa vásárlását támogatja-e a testület?

Homoki-Szabó József  képviselő
Támogatnám a favásárlást ha már ennyit költöttünk rá. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátok az 50 db kőris és 50 db szilfa vásárlását.

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

237/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
A Szentkúti Kegyhelyhez vezető utat
szegélyező fák pótlása

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Szentkúti  Kegyhelyhez  vezető  utat  szegélyező  fák 
pótlásáról  szóló  –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  hozzájárulását  adja  a 
Szentkúti Kegyhelyhez vezető utat szegélyező fák pótlására

• 50 db  8/10-es méretű magas kőris  fa, melynek költsége 2.413,- Ft/db, 
valamint 
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• 50 db 10/12-es méretű pusztaszil fa, melynek költsége 1.486,.-Ft /db

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

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző 
Határidő: azonnal    

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

c.) szóbeli tájékoztatás az iskolaigazgató kiemelt 
munkavégzése tárgyában

Szász János polgármester
A Pedagógusok Demokratikus Szervezetének képviselője kérelemmel fordult hozzám, hogy 
az iskola igazgatónak egyszeri illetménykiegészítés kifizetését engedélyezzem.
Az iskolaigazgató kiemelt munkavégzése állami normatívából kerül finanszírozásra.
Hozzászólás  nem  lévén  kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  vegyék  tudomásul  az 
illetménykiegészítés kifizetésének engedélyezését. 

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

238/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozat
Az iskolaigazgató kiemelt munkavégzésének
jutalmazása

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  az  iskolaigazgató  kiemelt  munkavégzésének 

33



jutalmazásáról  szóló  –  szóbeli  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  az 
iskolaigazgató kiemelt munkavégzésére megállapított összeget tudomásul veszi.

d.) Szóbeli  tájékoztatás  Faluházhoz  függönybeszerzés 
tárgyában

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot,  és  úgy  határozott,  hogy  árajánlatokat 
szerezzenek be a függönyökre a következő testületi ülésre. 

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  az  
árajánlatok beszerzését a Faluház függönyeire vonatkozóan.  

e.) Szóbeli  tájékoztatás  a  Kormányhivatalnak  átadandó 
eszközök listája tárgyában

Toldi Zsolt körjegyző
A járási kormányhivatal  részére 1 db asztal,  1 db szék és 1 db számítógép kerül átadásra, 
amely  a  kormányhivatal  illetékesei  által  megtekintésre  és  vonalkódozásra  került.  Ezen 
eszközök a járáshoz átkerülő kolléga munkavégzéséhez szükségesek.

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  a  
Kormányhivatalnak átadandó eszközöket.

f.) Lakossági bejelentés a temetővel kapcsolatosan

Szász János polgármester
Lakossági bejelentés érkezett,  miszerint a temetőben több alkalommal a síremlékeken lévő 
cserepes kiültetett virágokat, mécseseket eltulajdonították. Ha zárnánk a temetőt lehet, hogy 
csökkenne a lopások száma.

Dr.Torma Andrea aljegyző
A rendelet szerint is van nyitvatartási ideje a temetőnek.  

Czombos Ferenc alpolgármester
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A kérdés az, hogy ki fogja ezt a feladatot végezni. 

Szász János polgármester
A Lélekharangokon keresztül történne a nyitás-zárás. Esetleg az önkormányzat 5.000,- Ft-ot 
adna ezért havonta. A temető túlsó felét két lámpával kellene megvilágítani, hátha ezzel is 
csökkenteni tudnánk a lopások számát. 
Nagy János képviselő
A lámpa nem riasztaná vissza a rossz szándékú embereket. 
  
Gyöngyösi Péter képviselő
Támogatom a temető nyitását és zárását, de először meg kellene egyezni a Lélekharangokkal. 
Ha szükséges akkor ezért az 5.000,- Ft költséget  is támogatom. 

Nagy János képviselő
Javaslom,  hogy  a  Falugyűlésen  kerüljön  ez  szóba   akár  kérésként,  akár  tájékoztatásként, 
nehogy később gond legyen abból, hogy valaki később akar kimenni a temetőbe és zárt kaput 
talál. 

Szász János polgármester
A Lélekharangok vezetőjét Kis Urat meghívtuk a Falugyűlésre. Megkérdezzük, hogy milyen 
lehetőségeket lát ebben a kérdésben. A kérdésem az, hogy vegyünk-e még egy térlámpát?

Homoki-Szabó József képviselő
Mennyi a havi fogyasztása ennek a lámpának?

Nagy János képviselő
Nekem az a véleményem, hogy ami nincs kivilágítva azt nem tudom megfogni. 

Szász János polgármester
Két darab kisebb teljesítményű  lámpára árajánlatot kérnék a következő testületi ülésre. 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat. 

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

239/2012. (XI. 28.)  ÖKT. határozat
Temetővel kapcsolatos bejelentés

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a temetővel kapcsolatos bejelentés tárgyú – előterjesztését 
és úgy határoz, hogy 
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• a  temető  hátsó  részének  a  megvilágításához  két  darab  térlámpára 
árajánlatot kér a következető testületi ülésre.

• A Lélekharangok Kkt. vezetőjével felveszi a kapcsolatot a temető zárását 
illetően.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
         

g.) szóbeli tájékoztatás a „Falunkért” elismerő díj 
adományozásáról

Szász János polgármester
Szeretnék egy olyan a „Falunkért” elismerő díjat létrehozni, ami egy olyan kitüntetés lenne 
amit egy évben egy ember kapna.

Homoki-Szabó József képviselő
Támogatnám az ötletet, esetleg még olyan formában is, hogy Petőfiszállás emlékérmet adnánk 
a díjazottnak. Ha az emlékpark elkészülne készíthetnénk egy táblát és oda is felkerülhetnének 
a nevek. 

Szász János polgármester
Sok értékes ember van a faluban. 

Toldi Zsolt körjegyző
Az ilyen típusú díjak több önkormányzatnál rendeletbe vannak foglalva. Ott a lakosság is be 
van vonva a javaslattételbe. Gyűjtőládák vannak kihelyezve a javaslatok begyűjtésére. Ha van 
lakossági javaslat, és nem egyezik a testületével, akkor esetleg két főnek is adhat díjat. 

Szász János polgármester
Én ezt a javaslattételt a képviselőkhöz kötném, azok többet látnak ebbe.

Czombos Ferenc alpolgármester
Véleményem szerint a  „Szállási napok” esemény alkalmas volna a díj átadására. 

Toldi Zsolt körjegyző
Konkrétan benne lenne a rendeletbe, hogy mit kap az illető.

Szász János polgármester
Kérem a testület tagjait, hogy járuljanak hozzá, hogy a „Szállási napokra” legyen meg ez a 
rendelet és hozzuk létre ezt az elismerő díjat.

 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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240/2012. (XI.28.) ÖKT. határozat
„Falunkért” elismerő díj adományozásának
lehetőségéről

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  „Falunkért”  elismerő  díj  adományozásáról   szóló  – 
szóbeli előterjesztését és úgy határoz, hogy támogatja a „Falunkért” elismerő díj 
adományozásának lehetőségét.

Kéri  a  jegyzőt,  hogy  az  eljárás  szabályozására  vonatkozó  rendelet-tervezetet 
készítse el.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

Szász János polgármester
A Falugyűlésen szeretném Szabó András munkáját külön is kiemelve elismerni, aki idén a 
legtöbbet  tette  községünkért,  az  iskolánkért.  Egy  10.000,-  Ft  értékű  ajándékcsomaggal 
szeretném köszönetünket fejezni ki a munkájáért. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá.   
 

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

241/2012. (XI.28.) ÖKT. határozat
Községünkért végzett munka elismerése

H A T Á R O Z A T:
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Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  megtárgyalta  Szász 
János polgármester szóbeli előterjesztését és úgy határoz, hogy a községünkért 
végzett  társadalmi  munka  elismeréseként  10.000,-  Ft  értékű  ajándékcsomag 
vásárlását engedélyezi a saját költségvetése terhére. 

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

Határidő: 2012. november 30. 
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

h.) Hangosító berendezés beszerzése  

Rádi Györgyi képviselő
A  Pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot  és  a  194.690,-  Ft  vételárú  hangosítót 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a javaslatot.

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

242/2012. (XI.28.) ÖKT. határozat
Hangosító berendezés beszerzése

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – hangosító berendezés beszerzéséről szóló  - előterjesztését 
és  úgy  határoz,  hogy  a  határozat  mellékletét  képező  ajánlatban  szereplő 
hangosító rendszer vásárlásához 194.690,- Ft összeget biztosít.

A  képviselő-testület  a  170/2012.  (IX.  12.)  ÖKT.  határozatát  hatályon  kívül 
helyezi.
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A  képviselő-testület  kötelezi  a  körjegyzőt,  hogy  a  következő 
rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő:  folyamatos
Felelős:     Szász János polgármester
                 Toldi Zsolt körjegyző

Szász János polgármester
A 2012. évi bérelőirányzatok felhasználásáról, a megtakarításokról és a jutalomra fordítható 
összegekről szóló előterjesztés megtárgyalása zárt  ülés keretében folyt,  most  ismertetem a 
képviselő-testület zárt ülésen hozott 246/2012. (XI. 28.) ÖKT. határozatát, mely a következő:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Toldi 
Zsolt körjegyző – tájékoztató a 2012. évi bérelőirányzatok felhasználásáról,  a 
megtakarításokról és a jutalomra fordítható összegről tárgyú – előterjesztését és 
az alábbiak szerint határoz:

• Az  iskolánál  képződő  264. 000,-  Ft  szabad  pénzmaradványt  a 
polgármester  és jegyző munkáltatói  hatáskörében adható jutalmazására 
csoportosítja át.

• Jutalmazásra  fordítható  összeg  a  polgármester  tekintetében  bruttó 
150.000,- Ft, a körjegyző részére bruttó 65.000,- Ft, az aljegyző részére 
bruttó 65.000,- Ft, összesen 280.000,- Ft + 76.000,- Ft járulék, melyet  az 
önkormányzat költségvetésének tartalékának terhére biztosít.

• A bérmegtakarítás terhére :
           -  az óvodai dolgozók részére bruttó                       140.000,- Ft,

                   .- a konyhai dolgozók részére bruttó                        135.000,- Ft,
 
                 - a Petőfiszállási Körjegyzőségi Hivatal                          
                       dolgozói részére  bruttó                                         240.000,- Ft,
                 - a Művelődési Ház dolgozója részére bruttó              35.000,- Ft,
                 - a tanyagondnokok részére bruttó                             80.000,- Ft,
                 - az igazgatás, technikai dolgozók részére bruttó      124.000,- Ft, 
           
           összesen 754.000,- Ft a jutalmazásra fordítható összeg.    
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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

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a  testület 
nyílt ülését 16 óra 40 perckor bezárom.
 

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                         körjegyző

Rádi Györgyi                                                                    Gyöngyösi Péter

jegyzőkönyv-hitelesítők
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