
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. május 29-én a 
Művelődési Ház Könyvtártermében  megtartott üléséről.

Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

                         Szász János   polgármester
                          
                         Czombos Ferenc alpolgármester                                                                 
                         Homoki-Szabó József képviselő
                         Rádi Györgyi képviselő
                         Torma István képviselő               (4 fő képviselő-testületi tag)
                   

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

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
                         Lőrincz Erika gazdálkodási munkatárs
                         

Szász János polgármester
12 óra 15 perckor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselőből 
4  fő   jelen  van,  így  a  polgármesterrel  jelen  van  5  fő.  Gyöngyösi  Péter  és  Nagy  János 
képviselők igazoltan vannak távol az ülésről.  
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Torma István és Homoki-Szabó József  képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5  
igen)  szavazattal elfogadja  a  2013.  május   29-i  testületi  ülés  



jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett  
javaslatot.



Szász János polgármester
A napirendi pontokat javaslom kibővíteni az alábbiakkal:

• Egyebek napirendi pontban: 
                   -    A tanya 531. szám alatti ingatlanban vizesblokk kialakítása 
• Zárt ülés keretében:

                  -     Bizottsági tiszteletdíjról való lemondás
- Petőfiszállási Csicsergő Óvoda  Óvodavezetőjének megbízása
- A Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal dolgozójának jutalmazása
- A  Petőfiszállási  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  dolgozó  ügyintéző 

munkájának elismerése
                  -     Civil szervezetek kérelme

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

1.) Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
tárgyában

  Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés  a  Községi  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetési  rendeletének  
módosítása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

3.)    Előterjesztés a Petőfiszállási Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának elfogadás  
tárgyában

            Előadó: Szász János polgármester

4.) Átfogó értékelés Petőfiszállás Község Önkormányzata által a gyermekjóléti és
            gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgyában 
            Előadó: Szász János polgármester

5.)      Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
            Társulás működése tárgyában

Előadó: Szász János polgármester

6.) Szóbeli előterjesztés a nyári gyermekétkeztetés tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

7) Egyebek:
                  Előadó: Szász János polgármester
 

      a.) Előterjesztés a ravatalozó előtti tér burkolása tárgyában
                  b.)Szóbeli előterjesztés a 07/11. hrsz. alatti park kialakítása tárgyában 
               c.) Tájékoztató az Önkormányzati honlap tárhelyének bővítése tárgyában

3



                  d.) Tájékoztató a tanya 531. szám alatti ingatlan vizesblokkjának kialakítása
                        tárgyában 
                  e.) Szóbeli előterjesztés civil szervezetek kérelmének elfogadása tárgyában 

8.) Zárt ülés:

1.) Tájékoztató  Bizottsági tiszteletdíjról való lemondás tárgyában

2.)    Petőfiszállási Csicsergő Óvoda  Óvodavezetőjének megbízása

3.) Petőfiszállási  Közös Önkormányzati Hivatal dolgozójának jutalmazása

4.)    Petőfiszállás Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó munkájának
                     elismerése

           5.)     Szóbeli előterjesztés Községi rendezvények digitális rögzítése
                   tárgyában

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5  
igen)   szavazattal   elfogadja  a  2013.  május  29-i   testületi  ülés  
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Táblázatba  foglaltuk  a  korábbi  testületi  ülések  határozatainak  végrehajtásáról  szóló 
tájékoztatást. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése ezzel 
kapcsolatban.  
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a napirendi pontot. 
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
    

                                        
81/2013. (V. 29.) 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

II. napirend

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 
2012. évi költségvetési rendeletének módosítása

tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A Pénzügyi bizottság  úgy határozott, hogy a napirendi pontot a testületi ülésen tárgyalják 
meg. A költségvetési rendelet módosítására a 2012. évi pénzmaradvány beépítése, valamint az 
eddig  meghozott  döntések  és  ismertté  vált  feladatok  előirányzatainak  beépítése  miatt  volt 
szükség. Az Intézményi  működési bevételeknél a növekedés a  Kossuth u. 10. szám alatti 
fodrászüzlet várható bérleti díja, a nyárfa értékesítés és az áfa bevételek változása miatt van. 
A Felhalmozási bevétel nő egy építési telek eladás, valamint a FORD gépkocsik értékesítése 
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miatt. A Felhalmozásra átvett pénzeszköz a pályázati támogatásokra – mezőgazdasági gépek 
vásárlása  és  gépkocsi  vásárlás  –  adott  előlegek,  valamint  az  orvosi  műszerekre  kapott 
adomány miatt nő.  

Kérem a pénzügyes kolléganőt a rendelet-módosítással kapcsolatban mondja el véleményét. 

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Amit a rendeletmódosításról tudni kell, azt az előterjesztésben leírtam.  Ami ez idáig ismert 
feladat, azok költségeit beépítettük. A mezőgazdasági gépre, gépkocsira az előleget kaptuk 
csak meg.  A dologi kiadásoknál sok minden változott, az előterjesztés ezeket tartalmazza. A 
tanya 531. szám alatti ingatlanhoz már a rendeletmódosítás után érkezett a számla, 100.000,- 
Ft-ba került a kerítés. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Az új kolléganő, Lőrincz Erika felé lenne az a kérdésem, hogy mennyire sikerült Margitka 
feladatait átvenni, a képviselő-testület érezheti-e a garanciát, hogy jól tudunk gazdálkodni a 
pénzzel, az elszámolások rendben lesznek. 

Lőrincz Erika gazdálkodási munkatárs
Két  hónapja  dolgozom  Margitkával.  Szó  szerint  gazdálkodás  folyik  a  közpénzekkel.  A 
közpénzek az önkormányzatnál biztonságban vannak. Az én részemről azt tudom mondani, 
hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy ugyanilyen biztonságban folyjon továbbra is 
a gazdálkodás.

Szász János polgármester
A költségvetés nagyon nagy dolog, köszönöm mindkét kolléganő munkáját. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Kovácsné Margitka felé mondanám,  a költségvetés az önkormányzat működésének a lelke. 
Az  eltelt  időszakban  hangoztak  el  kritikai  észrevételek,  úgy  gondolom,  hogy  ezek 
némelyikéért elnézést kell kérnem, de mindig a jószándék vezérelt. A kritikának nem te voltál 
a célpontja Margitka. Talán még határozat formájában is meg lehetne köszönni a kolléganő 
munkáját.
Jövőbeni  módosításként  ajánlanám:  a  költségvetési  szigorítások  révén  több  helyről  a 
képviselő-testület  pénzeket  vont  el,  munkaidőt  csökkentett.  Ennek  elszenvedő  alanya  volt 
Kovácsné Margitka is, akitől az adható pótlék megvonásra került. A tanyagondnokok kérték 
az elvont pénz visszaállítását a testülettől és meg is kapták.  Neked is ezt kellett volna tenni, 
de a képviselő-testület is beláthatta volna ezt. Ezt a hiányosságot helyre kellene tenni, amiről 
zárt ülésen szeretnék beszélni.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a rendeletmódosítással kapcsolatban  van-e valakinek 
kérdése. Ha nincs szavazásra bocsátom az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 
módosítását. 
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  5  igen)  
szavazattal  elfogadja  az  előterjesztést  és   megalkotja  rendeletét   Az  
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 28.) Önkormányzati  
rendelet módosításáról  

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

10/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelete

Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 28.) Önkormányzati rendelet módosításáról 

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

II. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállási Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okiratának elfogadás tárgyában   

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

Szász János polgármester
A képviselő-testület 48/2013. (IV.29.) ÖKT. határozatával döntött arról, hogy 2013. június 
30. napjával meg kívánja szüntetni a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával működtetett 
óvodai intézményfenntartó társulást és 2013. július 1. napjától önállóan kívánja fenntartani 
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óvodáját. Az Óvoda – mint önállóan működő költségvetési szerv – részére új Alapító Okirat 
elfogadása szükséges. 

Toldi Zsolt jegyző
Az  Aljegyző  keze  munkáját  dicséri  az  előterjesztés.  Az  Alapító  Okiratot  Pálmonostora 
vonatkozásában már sikerült a Kincstárral elfogadtatni. Az intézmény nevét üresen hagytam, 
az előterjesztésben szerepel a dolgozók által tett javaslat, de a képviselő-testületnek kell arról 
dönteni.  Ahhoz,  hogy  a  Kincstár  a  bejegyzést  megtegye  szükséges  az  Alapító  Okirat 
megküldése is.

Szász János polgármester
Az, hogy maga az óvoda milyen néven szerepel, nekem mindegy, a testület csak támogatni 
tudja a „Csicsergő” Óvoda nevet.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el az Alapító Okiratot.  

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal  a következő határozatot hozza:

82/2013. (V. 29.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okiratának elfogadása 

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  előterjesztését  és  Petőfiszállási  Napközi  Otthonos  Óvoda 
Alapító Okiratát 2013. július 1. napi hatállyal a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szász János  polgármester

IV. napirend

Átfogó értékelés Petőfiszállás Község Önkormányzata
által a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

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

Szász János polgármester
A  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  törvény  szerint  a  települési 
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 
31-éig  -  a külön jogszabályban meghatározott  tartalommal  – átfogó értékelést  készít.  Az 
értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően 
– meg kell küldeni a gyámhivatalnak. 

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák meg az átfogó értékelést. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az átfogó értékelésben  a  0-tól  -  3  éves   korcsoportos  megosztásnál  59  fő  szerepel,  ez  a 
létszám megfelel a valóságnak?

Toldi Zsolt jegyző
Utána fogunk nézni a számadat pontosságának.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az átfogó értékelést.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal  a következő határozatot hozza:

83/2013. (V. 29.) ÖKT. határozat
Átfogó értékelés Petőfiszállás Község
Önkormányzata által a gyermekjóléti és
Gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

H A T Á R O Z A T:
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Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
Önkormányzat  által  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról 
szóló átfogó értékelést, és az elfogadja.

Határidő:  2013. május 31.
Felelős:     Szász János polgármester
                 Toldi Zsolt jegyző
                 Dr.Torma Andrea aljegyző

VII. napirend

E g y e b e k :

e.) Szóbeli előterjesztés civil szervezetek kérelmének
     elfogadása tárgyában

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

Szász János polgármester
Tisztelettel  köszöntöm az ülésen megjelent  Rádi  Sándorné,  Sallai  István és Szabó Sándor 
petőfiszállási  lakosokat.  Egy  beadvány  érkezett  a  képviselő-testület  felé,  melyben  a 
Nagycsaládos  Egyesület  nevében  a  falunkban  működő  civil  szervezetekkel  összefogva 
szeretnének a Faluházban az új ablakokra függönyöket vásárolni. A civil szervezetek részéről 
eddig 50.000,- Ft felajánlás érkezett. A kezdeményezés jó, támogatásra javaslom.

Rádi Sándorné Nagycsaládos Egyesület képviselője
Minden szervezet  támogatta  az  elképzelésünket,  hisz  mindannyian  közösen használjuk  az 
épületet.  Sok  rendezvény  van  az  épületben  és  ezeknek  a  rendezvényeknek  a  képei  az 
interneten is megjelennek, nem mindegy, hogy milyen képet mutat. 

Czombos Ferenc alpolgármester
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Mi a kérés a képviselő-testület felé?

Rádi Sándorné Nagycsaládos Egyesület képviselője
Anyagi segítséget szeretnénk kérni, mivel a szervezetek részéről eddig 50.000,- Ft-ot sikerült 
beszerezni.

Czombos Ferenc alpolgármester
Függönytartók vannak-e?

Rádi Sándorné Nagycsaládos Egyesület képviselője
A régi függönytartók vannak csak.

Homoki-Szabó József képviselő
Véleményem  szerint  a  Sportegyesület  mint  civilszervezet  is  támogatni  fogja  illetve  én 
személy szerint is támogatom anyagilag. A Sportegyesület ez évi támogatása kerüljön erre a 
célra. 

Rádi Györgyi képviselő
A  fűtéscsövek  fölé  kellene  tenni  a  függönytartókat.  A  függönyvásárlásra  a  képviselői 
tiszteletdíjból kellene átcsoportosítani. 

Sinkó József képviselő
A júniusi bizottsági tiszteletdíjamat szeretném felajánlani a Faluház függönyvásárlásához.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.
 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

84/2013. (V. 29.) ÖKT. határozat
Civil szervezetek kérelme

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – civil szervezetek kérelméről – szóló előterjesztését és úgy 
határoz, hogy a Faluházba függönyök vásárlásához anyagi fedezetet biztosít a 
polgármester, a képviselők és a bizottsági tagok bizottsági tiszteletdíja és annak 
járulékai terhére .

A  fentiek  megvalósulása  után  képviselő-testület  a  költségekről  részletes 
tájékoztatást kér a következő testületi ülésen.
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt,  hogy a következő rendeletmódosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos
  

    a.) Előterjesztés a ravatalozó előtti tér burkolása tárgyában
           
         Előadó:  Szász János polgármester

         Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Nagy  János  képviselő  úr  kezdeményezte  a  ravatalozó  előtt  lévő  terület  kövezetének 
rendbetételét. Ehhez árajánlatot szereztünk be Kiskunfélegyházáról és Kecskemétről. Két fajta 
nagyságú  térkő  van,  4  cm-es  és  6  cm-es.  A térkő  lerakásánál  Sallai  István  segítségét  és 
szaktudását szeretném kérni.

Sallai István petőfiszállási lakos
Természetesen  részt  veszek  a  munkálatokban  és  emberekre  lenne  szükségem,  akik 
segítenének a munkában. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A meglévő kövezetet felszedjük?

Sallai István petőfiszállási lakos
Nem szedjük fel, annak a tetejére rakjuk rá a térkövet.

Szász János polgármester
Az akadálymentesítést is meg kellene oldani. 

Sallai István petőfiszállási lakos
A harang és az urnafal között is ki kellene kövezni.

Czombos Ferenc alpolgármester
A harang körüli területet - a kúttól az épület sarkáig - is rendbe kellene tenni, nem biztos, 
hogy térkő kell, valami sárga kavics is lehetne.

Szász János polgármester
Támogatom az ötletet. 

Sallai István petőfiszállási lakos
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A  temetőbe a külső kúthoz hidrofor kellene.

Homoki-Szabó József képviselő
Véleményem szerint az egész urnafal, kút és a harang által között közrefogott területet rendbe 
kellene tenni és térkővel kellene beborítani. 

Szász János polgármester
A   kiskunfélegyházi  Katép  Tüker  KFT.  árajánlatát  javasolnám  a  képviselő-testületnek 
elfogadásra az ajánlatok közül.

Sallai István petőfiszállási lakos
A 6 cm nagyságú térkő kellene, ami nagyobb teherbírású. 

Szász János polgármester
Több  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátom,  hogy  a  képviselő-testület  a 
Kiskunfélegyházi KFT. árajánlatát fogadja el, és a költségvetés terhére 350.000,- Ft összeget 
biztosítson a ravatalozó előtti tér burkolásának költségére. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

85/2013. (V. 29.) ÖKT. határozat
Ravatalozó előtti tér burkolása

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a Ravatalozó előtti tér burkolásáról – szóló előterjesztését 
és úgy határoz, hogy 

• a  térkövet  a  Katép  Tüker  KFT.-től  (Kiskunfélegyháza,   Izsáki  út  22.) 
kívánja megvásárolni;

• a ravatalozó előtti tér burkolására 350.000,- Ft összeget  biztosít  a saját 
költségvetése terhére.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt,  hogy a következő rendeletmódosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester
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                Toldi Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos

Szász János polgármester
A temető mellett húzódik a hálózati vízvezeték, amennyiben be tudnánk vezetni, lenne ivóvíz 
is.

Czombos Ferenc alpolgármester
A kutat a kerítéshez a bejárathoz kellene tenni.

Szász János polgármester 
A tervezés költsége kb. 20.000,- Ft, a várható lekötési költség kb. 50-100.000,- Ft körül lenne. 
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  100.000,-Ft-ot   szavazzanak  meg  a  vízlekötés 
költségeire. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

86/2013. (V. 29.) ÖKT. határozat
Temető területén víz lekötése

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester –  temető területén víz lekötéséről szóló – előterjesztését és 
úgy határoz, hogy a temetőbe történő ivóvíz lekötésének költségeire 100.000,- 
Ft összeget biztosít a saját költségvetése terhére.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt,  hogy a következő rendeletmódosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos
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VI. napirend

Szóbeli előterjesztés  a nyári gyermekétkeztetés
tárgyában

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

Szász János polgármester
Településünk  hátrányos  helyzetű  település,  ezért  a  rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezményezett kiskorú gyermekek  50 %-a önerő nélkül étkezhet a nyári gyermekétkeztetés 
keretén belül. Községünkben az igény felmérés alapján 63 fő igényli  az étkezést. Mivel ez 
több 9 fővel, mint az 50 %, így az Önkormányzatnak 5 fő részére önerőből kell az ellátást  
biztosítani, ebben az esetben a fent maradó 4 fő részére az étkezetés biztosítása szintén állami 
forrásból történik. 

Toldi Zsolt jegyző
Az étkeztetést  58 fő részére teljes egészében állami támogatásból biztosítjuk,  míg az 5 fő 
részére önkormányzati forrásból kellene azt megtenni. Az étkeztetés 54 napon keresztül napi 
egyszeri meleg étel biztosítását jelenti a gyermekek részére. Az étel elszállítását az igénylők 
saját maguk oldják meg. Az étkeztetés naponta 440,- Ft-ba kerül, ez alapján az 5 fő részére a 
felmerülő költség 118.800,- Ft.

Homoki-Szabó József képviselő
Kérem, hogy a külterületen lakó gyerekek esetében - akik útba esnek az ebéd kiszállításánál - 
engedje meg a képviselő-testület, hogy kivigyük részükre az ebédet.

Szász János polgármester
Nem javasolnám a kiszállítást, nem szeretnék különbséget tenni senki közt.

Homoki-Szabó József képviselő
Megnéztem a névsort, útba esne szinte az összes gyermek az én körzetemben. 

Szász János polgármester
Vagy mindenkinek vigyük ki, vagy senkinek se. 

Rádi Györgyi képviselő
Ahhoz ragaszkodtam, hogy úgy menjen ki a felhívás, hogy be kell jönni az ebédért.  Ha a 
gyerek otthon van, be tud jönni érte. Én is azt mondom, hogy vagy mindenkinek kivisszük, 
vagy senkinek. 
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Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom, hogy a képviselő-testület biztosítja 5 fő 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú részére 54 napon keresztül az 
étkezést az önkormányzat költségvetése terhére 118.800,- Ft összegben. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal  a következő határozatot hozza:

87/2013. (V. 29.) ÖKT. határozat
Nyári szociális gyermekétkeztetés
önerejének biztosítása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – nyári szociális gyermekétkeztetés önerejének biztosításáról 
szóló – előterjesztését  és úgy határoz, hogy 5 fő rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben  részesülő  kiskorú  részére  54  napon  keresztül  biztosítja  az 
étkezést az önkormányzat költségvetése terhére 118.800,- Ft összegben.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő költségvezetési rendelet 
módosításánál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát. 

Határidő:  2013. 06. 17.
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom azt a javaslatot, hogy az egyszeri meleg ételt kiszállítjuk-e a külterületen 
lakó gyermekeknek? 
 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen 4 nem szavazati  
aránnyal  a következő határozatot hozza:

88/2013. (V. 29.) ÖKT. határozat
Nyári szociális gyermekétkeztetés

H A T Á R O Z A T :
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy határoz,  hogy a 
nyári szociális gyermekétkeztetés keretében a külterületen lakó gyermekeknek 
az önkormányzat nem szállítja  ki az ebédet. Az étel elszállítását az igénylőknek 
saját maguknak kell megoldani.

 

VII. napirend

E g y e b e k :

c.) Tájékoztató az önkormányzat honlap tárhelyének bővítése
       tárgyában

Szász János polgármester
Az önkormányzat honlapjának tárhelye lassan betelik, ezzel kapcsolatban kértünk árajánlatot 
WEBfield-Design Kft-től. Megkérem Szabó Sándort aki a honlapunkat szerkeszti, mondja el 
az árajánlat lényegét.

Szabó Sándor  
A Webfield-Design Kft  ajánlata:  a  jelenlegi  tárhelyünk összesen 1 Gbyt  méretű,  egy 500 
Mbyte-os bővítéssel. A javaslatuk, hogy a nagy tárhelyeket kiszolgáló szervükre tegyék át a 
honlapot,  mely  működésben  fennakadást  nem  okoz.  Itt  a  2  Gbyte-os  tárhelyet  ajánlják, 
melynek egyszeri áttelepítési díja: 3.000,- Ft +Áfa.
Jelenleg egy + 500 Mbyte bővítést fizet az önkormányzat 1.200,- Ft+Áfa/hó díjért, itt pedig a 
+ 1500 Mbyte bővítés kerülne 2.100,- Ft+Áfa/hó összegbe.

Összefoglalva:  egyszeri  3.000,-  Ft+Áfa  áttelepítési  díjért  és  900,-  Ft+Áfa/hó 
költségnövekedéssel  az  eddigi  1000  Mbyte  helyett  2000  Mbyte  tárhelyet  kap  az 
önkormányzat.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal  a következő határozatot hozza:

89/2013. (V. 29.) ÖKT. határozat
Önkormányzati honlap tárhelyének
bővítése tárgyában

H A T Á R O Z A T :
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  önkormányzati  honlap  tárhelyének  bővítéséről  szóló  – 
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  saját  költségvetése  terhére  biztosítja  a 
következőket:

• tárhely egyszeri áttelepítés díját mely 3.810,- Ft (3.000,- Ft + ÁFA),
• tárhely  havi  költségét,  mely  10.535,-  Ft  (alapdíj:   6.195,-  Ft  + Áfa= 

7.868,- Ft, a bővítés 2.100,- + Áfa = 10.535,- Ft)

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő költségvezetési rendelet 
módosításánál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát. 

Határidő:  folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

V. napirend

Tájékoztató a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

működése tárgyában

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

Szász János polgármester
A  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás,  Társulási 
megállapodása  alapján,  a  Társulási  Tanács  tagjainak  feladatát  képezi,  hogy  az  alapító 
képviselő-testületeknek szükség szerint, de legalább évente egyszer beszámoljanak a Társulás 
működéséről.
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  mondják  el  véleményüket  az  előterjesztéssel 
kapcsolatban.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazattal  a következő határozatot hozza:
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90/2013. (V. 29.) ÖKT. határozat
Tájékoztató a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás működéséről

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  ,,  Tájékoztató  a 
Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás 
működéséről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a következő döntést hozza:
A  Képviselő-testület  a  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő:  azonnal
Felelős:    Szász János polgármester  

Czombos Ferenc alpolgármester távozik az ülésről.

VII. napirend

E g y e b e k :

b.) Szóbeli előterjesztés a 07/11. hrsz. szám alatti park
      kialakítása tárgyában
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Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Az  emlékpark  fa  berendezési  tárgyainak  elkészítésére  árajánlatot  kértem  Kis  István 
vállalkozótól. Az oszlopos, pergolás árnyékolóval ellátott padok, a térhatároló oszlopsorok,  a 
hulladéktárolók, a harangláb, a kopjafához az oszlopok anyagköltsége kb. 1,5 millió Ft, ezek 
tölgyfából  készülnének.  A várható  munkadíja  faanyag  megmunkálással  méretre  szabással, 
összeépítéssel a helyszínen való kihelyezéssel kb. 1,1 millió Ft.  
Pesti  József  vállalkozóval  telefonon  beszéltem,  Ő egy hónap alatt  megcsinálná  az  összes 
munkát rönkfából, ennek a költsége munkadíjjal együtt  kb. 1.300.000,- Ft + ÁFA.

Homoki-Szabó József képviselő
Pesti  József  árajánlata  sokkal  kedvezőbbnek  tűnik,  de  egy  kicsit  utána  kellene  nézni  a 
vállalkozó munkájának.

Szász János polgármester
Pesti József már bizonyított a munkáival, dolgozott a községünkben. Több hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátom, hogy Pesti József vállalkozóval kezdje meg a tárgyalásokat. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (4  igen)  
szavazattal  a következő határozatot hozza:

91/2013. (V. 29.) ÖKT. határozat
A 07/11. hrsz-on kiépítésre kerülő
emlékpark kialakítása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a 07/11. hrsz-on kiépítésre kerülő emlékpark kialakításáról 
szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy az emlékpark köztéri fa berendezési 
tárgyainak  elkészítésével kapcsolatban megbízza a polgármestert, hogy kérjen 
árajánlatot  Pesti  József   Lakitelek,  Árpád u.  76.  szám alatti  vállalkozótól.  A 
munkálatok kivitelezőiről a későbbi testületi ülésen döntenek. 

Határidő:  azonnal
Felelős:    Szász János polgármester  
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    d.) A tanya 531. szám alatti ingatlanban vizesblokk kialakítása  

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
A  család beköltözött az ingatlanba, csak a vizet kellene bevezetni nekik. Egy mosogató, egy 
mosdókagyló és egy tusoló lenne kialakítva.
Nemcsok József vállalkozónak van egy árajánlata, kérnénk egy árajánlatot Cseh Illés víz- és 
gázszerelő mestertől is.  

Homoki-Szabó József képviselő
Meg kell valósítani a víz bevezetését, kérni kell Cseh Illéstől is egy árajánlatot, és amely a 
legkedvezőbb, azt kell elfogadni.

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

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (4  igen)  
szavazattal  a következő határozatot hozza:

93/2013. (V. 29.) ÖKT. határozat
Tanya 531. szám alatti ingatlanban
vizesblokk kialakítása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  tanya  531.  szám  alatti  ingatlanban  vizesblokk 
kialakításáról  szóló  –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  vizesblokk 
kialakítására árajánlatot szerez be Cseh Illés Kiskunfélegyházi víz- és gázszerelő 
mestertől. 

Határidő:  folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
         
Szász János polgármester
Megállapítom,  hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a testület 
nyílt ülését 14 óra 45 perckor bezárom.

K.m.f.
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Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt
polgármester                                                                          jegyző

Torma István                    Homoki-Szabó József

jegyzőkönyv-hitelesítők
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