
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. július 17-én a 
Művelődési Ház Könyvtártermében  megtartott üléséről.

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

                         Szász János   polgármester
                          
                         Czombos Ferenc alpolgármester
                         Gyöngyösi Péter képviselő                                                                 
                         Homoki-Szabó József képviselő
                         Nagy János képviselő 
                         Rádi Györgyi képviselő
                         Torma István képviselő               (6 fő képviselő-testületi tag)
                   

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

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         

Szász János polgármester
13 óra 25 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  2013.  július   17-i  testületi  ülés  
jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett  
javaslatot.



Szász János polgármester
A napirendi pontokat javaslom kibővíteni az alábbiakkal:

• Egyebek napirendi pontban: 
- Petőfiszállási Néptánccsoport kérelme
- Ravatalozó teraszának felújítása
- REIKA  Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás
- „Idősek  határon  átívelő  kulturális  és  művészeti  KI  MIT  TUD-ja”  című 

országos rendezvénysorozat  
• Zárt ülés keretében:

Személyt érintő kérdés megtárgyalása

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

1.) Előterjesztés a VM által meghirdetett „Tanyai termékek értékesítését biztosító 
önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítése” című pályázat 
tárgyában

  Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés kerékpárút kiépítése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

3.)      Előterjesztés a Tanya 391. számú ingatlan vételi ajánlatának tárgyában  
            Előadó: Szász János polgármester

4.) Előterjesztés a Tanya 531. számú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan  
             árambővítése tárgyában
             Előadó: Szász János polgármester

5.) Egyebek:
                  Előadó: Szász János polgármester
 

      a.) Tájékoztatás a „Gazdaköri Aratóverseny”-en fellépők szállítása tárgyában
                  b.) Petőfiszállási Néptánccsoport kérelme

  c.) Ravatalozó teraszának felújítása 
               d.) REIKA Alapítvánnyal kötendő  együttműködési megállapodás
                  e.) „Idősek határon átívelő kulturális és művészeti KI MIT TUD-ja” című 
                       országos rendezvénysorozat 
  

6.) Zárt ülés:

1.) Szóbeli előterjesztés az Óvoda személyi állománya tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
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2.)    Szóbeli előterjesztés a Konyha személyi állománya tárgyában
         Előadó: Szász János polgármester

3.) Egyedi szociális kérelmek elbírálása
            Előadó: Toldi Zsolt jegyző

4.)     Személyt érintő kérdés megtárgyalása    
          Előadó: Toldi Zsolt jegyző 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  
igen)   szavazattal   elfogadja  a  2013.  július  17-i   testületi  ülés  
napirendjére tett javaslatot.

II. napirend

Előterjesztés a kerékpárút kiépítése
tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Köszöntöm a képviselő-testületi  ülésen megjelent  Dr.  Szlanka Tamást  a Bács-Tender  Kft. 
képviselőjét,  valamint  Rónai  János Urat.  A cég tájékoztatása alapján az önkormányzatnak 
lehetősége lenne pályázati forrásból a település 5. számú főút melletti közigazgatási területén 
bicikliút  kiépítésére.   A  projekt  keretében  a  Selymesi  kerékpárút  tovább  folytatódna  a 
településünkig  –  ez  Kiskunfélegyháza  önkormányzatának  hatásköre  –  majd  áthaladna 
Petőfiszállás  területén.  Megkértem  a  Bács-Tender  Kft.-t,  hogy  az  erre  vonatkozó 
szerződésmintát  készítsék  el.  Átadom a  szót  Dr.  Szlanka   Tamásnak,  hogy tájékoztasson 
bennünket a lehetőségekről, illetve a szerződésről. 

Dr. Szlanka Tamás vállalkozó
Cégünk  igény  esetén  végig  viszi  az  egész  pályázati  folyamatot  ,amely  a  pályázatírást, 
tervezést,  közbeszerzést,  pályázat  elszámolását,  és  minden  egyéb  folyamatot  felölel. 
Kimagasló  teljesítményt  nyújtottunk  eddig  is  kerékpárutak  tervezésében.  Több  olyan 
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projektünk  is  van  folyamatban,  ahol  az  előkészítés  megtörtént  pl.:  Bócsai  kerékpárút.  A 
külterületi kerékpárutak kiépítését célzó pályázat úgy működik, hogy van egy előkészítési és 
egy kivitelezési  folyamat.  Az előkészítési  munkában  vállaljuk  a  pályázat  megírását,  ezért 
előre nem kérünk pénzt, csak sikeres pályázat esetén van sikerdíj. Ha nyert a pályázat és a 
testületi jóváhagyást ad a folytatásra, csak akkor kezdjük el a tervezést. Olyan megbízási díjat 
kérünk csak, ami a pályázatban teljességgel elszámolható. Azért fontos, hogy legyen egy erre 
vonatkozó szerződés, mert igény esetén mi végig visszük az egész projektet de ha erre nincs 
szükség, a tervezést az előkészítő munkák után akkor is a mi a cégünk végezheti. Csak akkor 
kell fizetni és annyit, amennyi a pályázatban elszámolható. 

Szász János polgármester
A kapacitáslekötési költségáltalány fizetése mit jelent?

Dr. Szlanka Tamás vállalkozó
A szerződésbe mindig beépítésre kerül a kapacitáslekötési költségátalány, amely nekünk arra 
garancia,  hogy  ha  nyer  a  pályázat  és  elkezdődnek  a  munkák,  de  valami  oknál  fogva 
felbontásra kerül a szerződés,  akkor biztosított  legyen egy összeg, ami legalább az addigi 
elvégzett  munkát fedezi.  Most ez egy mintaszerződés,  lehet változtatni rajta,  ez az összeg 
lehet kevesebb is. 

Szász János polgármester
A kerékpárútnak fenntartási költsége is lesz. 

Dr. Szlanka Tamás vállalkozó
Önkormányzati tulajdonba kerül a kerékpárút, egy külön helyrajzi számra kerül bejegyzésre. 
Fenntartási költsége lesz, füvet kell nyírni, a havat el kell lapátolni. 

Rádi Györgyi képviselő
Ez már megjelent pályázat?

Dr. Szlanka Tamás vállalkozó
2007. év óta folyamatosan meg van ez a pályázat, de van olyan időszak, amikor felfüggesztik 
azt. Ez egy meglévő élő pályázat, most jelenleg felfüggesztett állapotban van. 

Rádi Györgyi képviselő
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy szeretné megvalósítani a kerékpárutat, mit kell tenni?

Dr. Szlanka Tamás vállalkozó
Meg kell  várni,  hogy megnyíljon  a pályázat  és amikor  megjelenik,  akkor azonnal  be kell 
nyújtani. Előre el kell készíteni a pályázati anyagot és nem a benyújtás idején kell kapkodni. 
Ha nyert a pályázat, utána kezdődik a tervezés. 
   
Toldi Zsolt jegyző
Ha megköti az önkormányzat a szerződést, melyik díj fizetése nem terheli?

Dr. Szlanka Tamás vállalkozó
A pályázatírás díja marad el akkor, ha velünk viszik végig a projektet. 

Toldi Zsolt jegyző
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A rendezési terv módosítását igényli-e a módosítás?

Rónai János tervező
Egyenlőre  ezt  még  nem tudom megmondani,  meg  kellene  nézni  a  rendezési  tervet,  hogy 
szerepel-e benne a kerékpárút.

Dr. Szlanka Tamás vállalkozó
Az eljárási díjakat meg kell előlegezni, ami kb. 3-400.000,- Ft akár pályázati előlegből is, de 
ezek is elszámolhatóak. 

Rónai János tervező
Meg kell  tervezni  a  kerékpár  út  melletti  fák  kivágását,  pótlását.  Ezeket  a  költségeket  is 
megtérítik. 

Szász János polgármester
Előfordulhat-e, hogy még sem 100 %-os finanszírozású lesz a pályázat?

Dr. Szlanka Tamás vállalkozó
Nem  fogják  megváltoztani  a  pályázati  feltételeket,  mert  akkor  nem  tudnak  pályázni  az 
önkormányzatok az önerő hiánya miatt. A kivitelezés várhatóan 2014. év vége és 2015. év 
eleje  lehet.  Az  engedélyezési  és  a  területszerzési  díjak  lesznek  azok,  amelyet  az 
önkormányzatnak  előre  ki  kell  fizetni.  A  megoldás  az  lehet,  hogy  előleget  kér  az 
önkormányzat a pályázaton nyert pénzből és ebből fizetik az engedélyezési és területszerzési 
díjat.  A  pályázat  szállítói  finanszírozású,  az  összes  többi  kiadást  nem  kell  az 
önkormányzatnak fizetni.

Szász János polgármester
A Pálmonostorai határútnál véget ér a kerékpárút.

Dr. Szlanka Tamás vállalkozó
Remélem,  hogy  majd  egyszer  tovább  fog  folytatódni,  most  jelenleg  csak  Petőfiszállás 
közigazgatási  területén  húzódna.  Későbbi  egyeztetés  tárgya  lenne,  szeretném  ha  ez  a 
kerékpárút lemenne Kistelekig. Petőfiszállásnak akkora területe van, hogy ez a kerékpárút egy 
önálló pályázat keretében kerülne megvalósításra.

Homoki-Szabó József képviselő
Hozzávetőlegesen mennyi összegbe fog ez kerülni?

Dr. Szlanka Tamás vállalkozó
A  pályázat  előkészítése  körül-belül  30-40  millió  forintba,  a  kivitelezés  200-300  millió 
forintba kerül. 

Szász János polgármester
Időben meddig lehet benyújtani a pályázatot?

Dr. Szlanka Tamás vállalkozó
Várhatóan szeptemberben megjelenik a pályázat, és a megjelenés után azonnal be szeretnénk 
nyújtani. 
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Czombos Ferenc alpolgármester
A  szerződéstervezet  IV.1./  pontjában  benne  van,  hogy  a  „megrendelő  kijelenti,  hogy  a 
tervezés finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezet az éppen elindított tervezési szakaszra 
vonatkozóan – az I./3. pontban meghatározott Megrendelői jóváhagyás esetén rendelkezésre 
áll.  Terv,  a  számla  kiegyenlítésének  időpontjáig,  a  tervező  tulajdona.”   Ez  milyen 
kötelezettséget jelent számunka?  Bizonyíthatóan a számlán kell lenni a pénznek?

Dr. Szlanka Tamás vállalkozó
Akkor kell rendelkezésre állni a pénznek, ha nyert a pályázat.   

Czombos Ferenc alpolgármester
Ugyanezen   szerződéstervezet  IV/4./  pontja  arról  szól,  hogy  „a  felek  jelen  szerződés 
aláírásával  kijelentik,  hogy  a  vállalkozói  díjat,  mint  a  szolgáltatás  ellenszolgáltatását 
értékarányosnak tekintik, így kifejezetten lemondanak a jelen szerződésnek a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás  közötti  feltűnően nagy értékkülönbség jogcímén  történő megtámadásának 
jogáról.”  Miért  kell  kijelenteni,  hogy mindenről  lemondunk.  A szerződés  V./4.  pontjában 
szerepel,  hogy ha a szerződést  a  teljes vállalkozói  díj  kifizetése előtt  mondja fel  bármely 
szerződő fél, úgy – az elszámolás mellett – köteles a másik félnek – eltérő közös megegyezés 
hiányában – 1.000.000,- Ft kapacitáslekötési költségátalányt is fizetni.

Dr. Szlanka Tamás vállalkozó
Az egész azért lett kitalálva, hogy ha nyert a pályázat, és nem nekünk felróható okból hiúsul 
meg  a  tervezés,  például  az  önkormányzat  nem  írja  alá,  akkor  a  vállalkozó  költsége 
megtérüljön.

Toldi Zsolt jegyző
A szerződés mellékletében mindenképp bele kellene tenni, hogy a vállalkozó a pályázatban 
elnyert és elszámolható összegen felül tervezési díjat nem érvényesíthet.

Szász János polgármester
A szerződéssel kapcsolatos módosításokat mindenféleképp meg kell most beszélni, hogy a 
szerződést minél előbb meg lehessen kötni. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Ami eddig módosítás elhangzott,  bele kellene a szerződésbe fogalmazni.  A költségeket az 
önkormányzat a pályázaton elnyert támogatás előlegéből fogja fedezni, nem az önkormányzat 
költségvetéséből. 
A megbízott kötelezettsége legyen, hogy az utófinanszírozott tételek esetén előlegigénylést 
nyújtson be, a fizetési határidő legkésőbbi időpontja az előleg elszámolás, legyen. 
Az eljárási  díjak  költségére  is  kell  a  képviselő-testületnek  valamilyen  nagyságú  fedezetet 
biztosítani.

Szász János polgármester 
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  szavazzanak  az  elhangzottakról,  mely  szerint  a 
képviselő-testület  a  Petőfiszállás  –  Kiskunfélegyháza  közötti(  továbbá  Petőfiszállás  egész 
közigazgatási területére eső) külterületen épülő, 1 számjegyű út menti  kerékpárút kiépítését 
támogatja. A kerékpárút tervezése, kivitelezése pályázati forrásból valósul meg, amelyhez az 
önkormányzatnak  önálló  költségvetési  forrást  nem  kell  biztosítania.    A  kerékpárút 
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tervezésével  és  engedélyezési  eljárásban  való   közreműködéssel  megbízza  a  Bács-Tender 
Kft.-t. 

 

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

                                        
115/2013. (VII. 17.) ÖKT. határozat
Kerékpárút létesítésére 
vonatkozó pályázat

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János  polgármester  -   kerékpárút  kiépítéséről  szóló  –  előterjesztését  és  úgy 
határoz, hogy  

1. a Petőfiszállás – Kiskunfélegyháza közötti ( továbbá Petőfiszállás egész 
közigazgatási  területére  eső)  külterületen  épülő,  1  számjegyű  út  menti 
kerékpárút  kiépítését támogatja.  A  kerékpárút  tervezése,  kivitelezése 
pályázati  forrásból  valósul  meg,  amelyhez  az  önkormányzat  saját 
költségvetéséből forrást nem biztosít. 

2. A  képviselő-testület  a   kerékpárút  tervezésével  és  engedélyezési 
eljárásban  való   közreműködéssel  megbízza  a  Bács-Tender  Kft.-t 
( Kecskemét, Fráter Gy. u. 10. képviseli: Dr. Szlanka Tamás).

3. A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét 
képező vállalkozói szerződés aláírására. 

Felelős:    képviselő-testület
Határidő: folyamatos

I. napirend

Előterjesztés a VM által meghirdetett „Tanyai termékek 
értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi
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termelői piacok létesítése” című pályázat tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A  Vidékfejlesztési  Miniszter  által  meghirdetett  tanyai  termékek  értékesítését  biztosító 
önkormányzati  fenntartású  helyi  termelői  piacok  létesítése  pályázati  eljárás  keretében 
igényelhető, vissza nem térítendő támogatás. E pályázat keretében szeretnénk létrehozni egy 
helyi piacot, ahol a helyi kistermelők értékesíthetnék az árúikat.  

Rádi Györgyi képviselő
A  pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  tanyai  termékek  értékesítését  biztosító  önkormányzati 
fenntartású  helyi  termelői  piacok  létesítéséről  szóló  előterjesztést  és  a  tervezettel  együtt 
elfogadásra javasolja. Építési engedély köteles-e a beruházás? 

Szász János polgármester
Nem  kell  építési  engedély,  elég  az  igazolás  arról,  hogy  a  tervek  benyújtásra  kerültek 
engedélyezésre. 
Kérdezem a képviselő-testület  tagjait,  hogy a piac kiépítését  támogatják-e és a beruházást 
milyen nagyságrendű összeggel hagyják jóvá? Kiss Zoltán műszakis  kollégánk álláspontja 
szerint 20 millió forintból meg lehet valósítani, az önkormányzatnak 10 %-ot kell biztosítani. 
A pályázatíró 100.000,- Ft-os díját el tudják-e fogadni?

Toldi Zsolt jegyző
A határozatba bele kell foglalni, hogy a képviselő-testület be kívánja nyújtani a pályázatot, 
amelynek keretében helyi piacot kíván létesíteni. A beruházás bruttó összege 20 millió Ft, a 
vállalt  önköltség  10  %,  bruttó  2  millió  forint.  A  pályázati  dokumentáció  megírásával 
megbízza  Almási  Anita  pályázatírót.  A pályázatírás  költsége  100.000.-  Ft.  Az előkészítés 
(tervezési díj, eljárási ktg.) költségére kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzon meg 
500.000,- Ft-ot..

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

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

                                       
116/2013. (VII. 17.) ÖKT. határozat
„Tanyai termékek értékesítését biztosító 
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önkormányzati fenntartású helyi termelői 
piacok létesítése” című pályázat 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János polgármester -  „Tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati 
fenntartású  helyi  termelői  piacok  létesítése  című  pályázatról   szóló  – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy 

• be  kívánja  nyújtani  a  „tanyai  termékek  értékesítését  biztosító 
önkormányzati  fenntartású  helyi  termelői  piacok  létesítése,  fejlesztése” 
című  pályázatot,  amelynek  keretében  helyi  piacot  kíván  létesíteni.  A 
beruházás  bruttó  összege  20  millió  Ft,  a  vállalt  önerő  a  beruházás 
összegének 10 %, bruttó 2 millió forint.

• pályázati dokumentáció megírására megbízza Almási Anita pályázatírót, a 
pályázatírás költsége bruttó 100.000,- Ft.

• a pályázat előkészítés költségére 500.000,- Ft-ot biztosít. 

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

Felelős:    képviselő-testület
Határidő: folyamatos

III. napirend

Előterjesztés a Tanya 391. számú ingatlan vételi ajánlatának
tárgyában   

Előadó:  Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Mencser József és testvére Mencser Ferenc az önkormányzatnak megvásárlásra felajánlották a 
Tanya 391. szám alatti ingatlanjukat. 

Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság javasolta a tanya megvételét.
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Szász János polgármester
Az ingatlan ajánlati vételára bútorzattal és földdel együtt 1 millió forint. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Ennyi  pénzért  meg kell  venni,  de számolni kell azzal,  hogy ennek az ingatlannak lesznek 
további költségei ahhoz, hogy megfelelő állapotba kerüljön.

Toldi Zsolt jegyző
Ha úgy dönt a testület,  a határozatba bele kell írni,  hogy az önkormányzat  1 millió forint 
vételárért meg kívánja vásárolni a tanya 391. szám alatti ingatlant a hozzátartozó földterülettel 
együtt  az  ingatlan  tulajdonosaitól.  Felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.

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

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

117/2013. (VII.17.) ÖKT. határozat
Tanya  391. szám alatti ingatlan
megvásárlása

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – Tanya 391. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló – 
előterjesztését  és   úgy  határoz,  hogy  a  petőfiszállási  0134/33.  hrsz-ú.  5397 
négyzetméter  nagyságú,  tanya  és  szántó  megnevezésű  ingatlant,  valamint  a 
0134/52. helyrajzi  számú 1 ha 8.330 négyzetméter  nagyságú szántó művelési 
ágú ingatlant megvásárolja 1.000.000,- Ft (Egy-millió forint) vételárért Mencser 
József Petőfiszállás, Tanya 391. szám alatti lakostól.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti adás-vételi szerződés 
aláírására.

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a 
következő rendelet-módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát. 

 
Határidő: folyamatos
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Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

                                           

IV. napirend

Előterjesztés a Tanya 531. számú önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan árambővítése tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
 

Szász János polgármester
A tanya 531. számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan villanyhálózatának vezetékeit ki 
kellene cserélni, a vezeték szét fog olvadni ha még valami elektromos berendezést kötnek be.
Kérem a képviselő-testület tagjai, hogy járuljanak hozzá a kábelcseréhez.
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal  a következő határozatot hozza:

118/2013. (VII. 17.) ÖKT. határozat
Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlan villanyvezeték cseréje

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester -  önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan villanyvezeték 
cseréjéről  szóló  -  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  az  önkormányzat 
tulajdonát  képező  Tanya  531.  szám alatti  ingatlan  villanyvezeték  cseréjéhez 
hozzájárul  és  a  felmerült   költségekre   anyagi  fedezet  biztosít  a  saját 
költségvetése terhére.

A  fentiek  megvalósulása  után  a  képviselő-testület  a  költségekről  részletes 
tájékoztatást kér. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát. 
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Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

V. napirend

E g y e b e k:

a.) Tájékoztatás  a  „Gazdaköri  Aratóverseny”-en  fellépők   
szállítása tárgyában

Előadó:     Szász János polgármester

Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat gépjárművét igénybe vettük 
a nyugdíjas klub tagjait szállítottuk a  „Gazdaköri Aratóversenyre. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  
a bejelentést.

b.) Petőfiszállási Néptánccsoport kérelme

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv  6. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A  Petőfiszállási  Néptánccsoport  2013.  július  29-től  –  2013.  augusztus  4-ig  tartandó 
tánctáborban szeretne részt venni, amelynek a helyszíne a Szerbiában lévő Horgos község.
Kérelemmel fordultak a képviselő-testület felé, hogy a gyermekek szállítását az önkormányzat 
tulajdonában  lévő  Fiat  Scudo  típusú  személygépkocsival  szeretnék  megoldani  a 
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gépkocsivezető igénybevételével. Az utazás üzemanyagköltségét a táborozó gyermekek szülei 
megtérítik.  

Homoki-Szabó József képviselő
Javaslom, hogy az üzemanyagköltséget ne kérjük el a szülőktől.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy díjmentesen biztosítsa a gyerekeknek a gépjárművet a 
sofőrrel együtt. Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

119/2013.(VI. 27.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Néptánccsoport kérelme

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János  polgármester  -   a  Petőfiszállási  Néptánccsoport  kérelméről  szóló  - 
előterjesztését  és  úgy határoz,  hogy a Petőfiszállási  Néptánccsoport   Horgosi 
(Szerbia)  táborba  való  oda-és  visszautazásához  díjmentesen  biztosítja  az 
Önkormányzat  tulajdonában  lévő  Fiat  Scudo  típusú  MAW-186.  forgalmi 
rendszámú kisbuszt a gépkocsivezetővel együtt. 
 
Határidő: 2012. július 29.
                2012. augusztus 04.
Felelős:    Szász János polgármester

c.) Ravatalozó előterének burkolatcseréje  

Előadó:  Szász János polgármester

Szász János polgármester
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A Faluház előtér burkolat cseréje során 80.000,- Ft összeg megmaradt, szeretném ha ezt az 
összeget a ravatalozó előterének burkolatcseréjére fordítanánk. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg a burkolatcserét.

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

120/2013. (VII. 17.) ÖKT. határozat
Ravatalozó előterének burkolatcseréje

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Ravatalozó  előterének  burkolatcseréjéről  szóló   - 
előterjesztését   és  úgy  határoz,  hogy  támogatja  a  Ravatalozó  előterének 
burkolatcseréjét.

A  költségek fedezése  - a képviselő-testületnek a 105/2013. (VI. 26.) számú 
határozottal jóváhagyott a Faluház előtér burkolatának felújításából megmaradt 
összegből történik.   
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
       
Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

d.) REIKA  Alapítvánnyal   kötendő  együttműködési 
megállapodás

     Előadó:  Szász János polgármester

Szász János polgármester
A REIKA Alapítvánnyal egy együttműködési megállapodást szeretnék létrehozni. A REIKA 
Alapítvány egy kiemelkedően közhasznú alapítvány melynek célja például: a fogyatékos és 
egészséges  gyermekek  iskolarendszerű  és  iskolarendszeren  kívüli  oktatása,  nevelése, 
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felzárkóztatása, fejlesztő pedagógia segítése, szakképzés, tanácsadás, a szociálisan rászorulók, 
időskorúak, munkanélküliek ellátása, hátrányos helyzetűek segítése. Az alapítvány a fenti cél 
elérése  érdekében  a  következő  tevékenységet  végzi,  például:  a  gyermekek  napközbeni 
ellátása,  óvodai  nevelés,  általános  iskolai  oktatás  és  nevelés,  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek, tanulók ellátása a többi  tanulóval egy oktatási intézményben, gyógypedagógiai és 
nevelési  tanácsadás,   tanulási  képességet  vizsgáló  szakértő  és  rehabilitációs  tevékenység, 
ápolást,  gondozást  nyújtó  átmeneti  elhelyezést  biztosító  nappali  ellátást  nyújtó  lakóotthon 
működtetése,  szociálisan   rászorulók,  időskorúak,  munkanélküliek  szociális  ellátása  házi 
gondozói szolgálaton keresztül, családsegítés. 
A REIKA Alapítvánnyal  való  együttműködési  megállapodás  nem jár  semmiféle  pénzügyi 
kötelezettséggel  az  önkormányzat  irányában.  A  későbbiek  során  mivel  házi  gondozói 
tevékenységet is végeznek, az együttműködés során segítséget nyújthatnak ezen a területen. 
Kérem a  képviselő-testület  tagjait,  hogy mondják  el  véleményeiket  az  alapítvánnyal  való 
együttműködési megállapodással kapcsolatban. Szeretném ha a képviselő-testület jóváhagyná 
a megállapodást.  
Hozzászólás nem lévén, kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

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

121/2013. (VII. 17.) ÖKT. határozat
REIKA Alapítvánnyal kötendő 
együttműködési megállapodás

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  REIKA  Alapítvánnyal  kötendő  együttműködési 
megállapodás  tárgyú   -  előterjesztését   és  úgy  határoz,  hogy  a  Regionális 
Esélyegyenlőségi Integrációs Központ Kiemelkedően Közhasznú Alapítvánnyal 
kötendő együttműködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  együttműködési 
megállapodás aláírására.
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Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

e.) „Idősek határon átívelő kulturális és művészeti KI MIT
TUD-ja című országos rendezvénysorozat

Előadó:     Szász János polgármester

Szász János polgármester
Nagyszabású rendezvényről van szó, körül-belül 200-300 főt várunk erre a programra.
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  50.000,-  Ft  összegű  támogatást  biztosítsunk  a 
felmerülő költségek egy részének fedezésére. 
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a fenti összeget.

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

122/2013. (VII. 17.) ÖKT. határozat
„Idősek határon átívelő kulturális és
művészeti KI MIT TUD-ja” című
országos rendezvénysorozat

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – az „Idősek határon átívelő kulturális és művészeti KI MIT 
TUD-ja”  című  országos  rendezvénysorozatról  szóló  –  előterjesztését  és  úgy 
határoz, hogy a rendezvény költségeinek fedezésére 50.000,- Ft összeget biztosít 
a saját költségvetése terhére.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
a következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

Határidő: 2013. július 25.

Szász János polgármester
Az óvoda személyi állományának bővítésével, valamint a konyha engedélyezett létszámának 
növelésével   kapcsolatos  határozathozatal  zárt  ülés  keretében  folyt,  most  ismertetem  a 
123/2013. (VII. l7.),  a 125/2013. (VII. 17.) és a 126/2013. (VII. 17.) ÖKT. határozatokat, 
melyek a következők:

123/2013. (VII. 17.) ÖKT. határozat
Óvoda személyi állományának bővítése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János  polgármester  -   az  óvoda  személyi  állományának  bővítéséről  szóló  – 
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  engedélyezi  az  óvoda  személyi 
állományának bővítését egy fő 6 órában foglalkoztatott létszámmal.

Kéri a jegyzőt, hogy az intézmény létszáma e határozatnak megfelelően kerüljön 
beépítésre az  önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletébe.

Határidő: folyamatos
Felelős:    képviselő-testület 
125/2013. (VII. 17.) ÖKT. határozat
Konyha engedélyezett létszámának növelése 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János polgármester -  Konyha engedélyezett létszámának növeléséről  szóló – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy a konyha engedélyezett létszámát 3,75 főről, 
4 főre emeli.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
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Határidő:  azonnal
Felelős:     képviselő-testület

126/2013. (VII. 17.) ÖKT. határozat
Kinevezés élelmezésvezetői álláshelyre 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János  polgármester  –  kinevezés  élelmezésvezetői  álláshelyre tárgyú  – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy Nagy Norbert Petőfiszállás, Fekete L. u. 19. 
szám  alatti  lakost  2013.  július  18-tól  határozatlan  időre  kinevezi 
élelmezésvezetőnek. A próbaidő időtartamát 3 hónapban állapítja meg.  

Illetménye: bruttó 114.000.- Ft. 

Az önkormányzat a munkavállalóval tanulmányi szerződést köt.

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    képviselő-testület 

Szász János polgármester
Megállapítom,  hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a testület 
nyílt ülését 16 óra 20 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                          jegyző
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Rádi Györgyi                    Gyöngyösi Péter

jegyzőkönyv-hitelesítők
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