
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület  2013. augusztus 26-án a 
Petőfiszállási  Közös  Önkormányzati  Hivatal  hivatalos  helyiségében  megtartott  rendkívüli 
üléséről.

Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
                         Szász János polgármester
                         Czombos Ferenc alpolgármester
                         Gyöngyösi Péter Balázs képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő
                         Homoki-Szabó József képviselő
                         Torma István   képviselő           (6 fő képviselő-testületi tag)

                         Sinkó József pénzügyi bizottság tagja
                         Tóth Vince ügyrendi bizottság tagja

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Dr. Torma Andrea aljegyző

Szász János polgármester
06 óra 30 perckor megnyitom a képviselő-testület rendkívüli ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselő 
jelen van, így a polgármesterrel jelen van 7 fő. 
A testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Bartucz  Nikoletta  ügyintézőt,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére Rádi Györgyi, és Nagy János képviselőket kérem fel.

Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal elfogadja  a  2013.  augusztus  26-i  rendkívüli  testületi  ülés  
jegyzőkönyv-vezetőjének  és  jegyzőkönyv-hitelesítőinek  személyére  tett  
javaslatot.

Szász János polgármester
Az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszem: 
                    

1.) Szóbeli előterjesztés a Csongrádi Víz-és Kommunális Szolgáltató Kft Felgyői 
fióktelepének használatára feljogosító tulajdonosi nyilatkozat tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

2.) Szóbeli előterjesztés az Önkormányzat személyi állománya tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester



3.) Tájékoztató Óvodai feladatok ellátása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

Szavazásra bocsátom a napirendre tett javaslatot.

Petőfiszállás Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  7 igen)  
szavazattal   elfogadja  a  2013.  augusztus  26-i  rendkívüli  testületi  ülés  
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Szóbeli előterjesztés a z FBH-NP Kft fióktelep 
használatára feljogosító nyilatkozat tárgyában.

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
A  Csongrádi  Víz-és  Kommunális  Kft  Felgyői  fióktelepének  használatára  feljogosító 
tulajdonosi nyilatkozat aláírását kérte tőlünk. Két gazdasági társaságot szeretnének csinálni, 
az  egyik  kft,  a  másik  non-profit  formában  működne.  Az  önkormányzatokat  az  utóbbiba 
szeretnék becsatlakoztatni. 

Nagy János képviselő
A kft jellegűbe felhalmozzák a profitot, míg a másikba nem. Küldjenek írásos anyagot, így 
csak azt látom, hogy a bevételt nem a non-profit társaságba akarják felhalmozni.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak ez elhangzottak alapján.

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal  a következő határozatot hozza:

142/2013. (VIII. 26.) ÖKT. határozat
FBH-NP Kft. felhatalmazása fióktelep
használatára

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász  János 
polgármester  –  fióktelep  használatára  feljogosító  tulajdonosi  nyilatkozat  –  tárgyú 
előterjesztését,  és  úgy  határoz,  hogy  feljogosítja  az  FBH-NP  Közszolgáltató  Korlátolt 
Felelősségű  Társaságot  (cégjegyzékszám:03-09-126039),  hogy  az  önkormányzat 
résztulajdonában álló 6645 Felgyő, 0294/27. hrsz.-ú ingatlant használja és azt fióktelepként 
bejegyeztesse. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza Szász János polgármestert az erre vonatkozó tulajdonosi 
nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester

II. napirend

Szóbeli előterjesztés az Önkormányzat személyi állománya 
tárgyában.

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
A Faluház takarítására Feketéné Kovács Mártát a KIK szeptember 1-jétől nem foglalkoztatja. 
Az épület tisztán tartása így nem lesz megoldott, ezért kérem a testületet, hogy szavazzák meg 
az imént említett személy Önkormányzat általi foglalkoztatását 6 órás munkaviszonyban.

Nagy János képviselő
Közös intézményt  már nem takarít  a KIK. Meddig fokozódik még, hogy a költségeket az 
Önkormányzatok viselik? Kezd káosz lenni.

Rádi Györgyi képviselő
Mártika minimálbéres.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzottakról.

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal  a következő határozatot hozza:

143/2013. (VIII. 26.) ÖKT. határozat
Önkormányzat személyi állományának változása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász  János 
polgármester előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot hozta: 

Petőfiszállás Község Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul Feketéné Kovács Márta 
takarítónő  áthelyezéséhez  a  korábbi  munkáltatójától:  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó 
Központtól  2013.  szeptember  1-től  kezdődően  Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat 
munkáltatóhoz.

Munkaköre: takarító, munkaideje: napi 6 óra, illetménye: bruttó 73.500,- Ft/hó.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a munkaügyi okiratok aláírására.
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A képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy a  határozat  tartalmát  a  költségvetési  rendelet 
következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: Szász János polgármester
Határidő: Azonnal

III. napirend

Tájékoztató Óvodai feladatok ellátása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
Az  Óvoda  színvonalának  emeléséhez  szükségesnek  tartom,  hogy  nyelvi,  és  néptánci 
képzésben vehessenek részt a gyermekek. 
Kőrösi Anikó Óvodavezetőnek szeretném, ha Mayerné Erzsike szakmai tanáccsal, illetve az 
óvoda feladatainak követésével segítené a vezetői munkálatokat. Ezt meg is beszéltem vele, 
és ingyen kéthetente két órahosszára tudja vállalni a feladatot. Ez az önkormányzatnak nem 
jelent anyagi terhet, csak tájékoztatni szerettem volna a testületet.

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a  testület 
rendkívüli ülését 7 óra 30 perckor  bezárom.

K.m.f.

       Szász János                                                         Toldi Zsolt
   polgármester                                                         jegyző megbízásából

Dr. Torma Andrea
aljegyző

Rádi Györgyi                                                           Nagy János
jegyzőkönyv-hitelesítők
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