
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december  11-
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                                                                 
                         Nagy János képviselő 
                         Rádi Györgyi képviselő
                         Torma István képviselő               (5 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 órakor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselőből
5 fő jelen van, így a polgármesterrel jelen van 6 fő. Homoki-Szabó József képviselő igazoltan
van távol az ülésről  
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv
hitelesítésére  Rádi Györgyi és Nagy János   képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6
igen)  szavazattal elfogadja  a  2013.  december  11-i  testületi  ülés
jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett
javaslatot.



Szász János polgármester
Az egyebek napirendi pontot szeretném kiegészíteni:
  d.) Dr.Tóth Zsolt házirovos munkájának elismerése
  e.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda téli zárva tartása

0Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:  
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.) Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról
szóló  önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában.
Előadó: Dr. Torma Andrea aljegyző

2.) Előterjesztés  a  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Vagyonkezelő  és
Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelölése vagyonkezelőnek a
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség
által  ISPA,  majd  KA  beruházás  keretében  megvalósított  rendszere  tekintetében,
Petőfiszállás önkormányzat osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében; a
Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés elfogadása, illetőleg felhatalmazás adása
Csongrád Város Önkormányzat,  mint Gesztor  önkormányzat,  és a képviseletében
eljáró polgármester részére a Vagyonkezelési és Hasznosítási szerződés aláírására
tárgyában.

          ( A mellékleteket terjedelmükre való tekintettel az Önkormányzati Hivatalban lehet
megtekinteni)
Előadó: Szász János polgármester

3.) Előterjesztés  az   ISPA,  KA  projekt  keretében  létrejött  vagyon  egységes
fenntartására, kezelésére létrehozott önkormányzati vagyonra vonatkozó,  az Mötv.
109.§ (4) bekezdése szerinti rendelettervezet megtárgyalása és elfogadása tárgyában.

          ( A mellékletek terjedelmükre való tekintettel az Önkormányzati Hivatalban lehet
megtekinteni)
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

4.) Előterjesztés  az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről illetve megbízási
szerződés módosítása a belső ellenőrzési feladatok ellátása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

5.) Előterjesztés  a  Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  2013.  évre  vonatkozó
közbeszerzési terve tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
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6.)      Előterjesztés a helyi termelői piac létesítésének közbeszerzési eljárás megindítása,    
            az eljárásban  közreműködő Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása tárgyában
            Előadó: Toldi Zsolt jegyző

7.) Előterjesztés a helyi termelői piac létesítésének közbeszerzési eljárás belső 
            felelősségi rendjének meghatározása tárgyában
            Előadó: Toldi Zsolt jegyző
8.) Előterjesztés a helyi termelői piac kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás

lebonyolítására beérkezett ajánlatok tárgyában
            Előadó: Szász János polgármester

9.)   Előterjesztés a helyi termelői piac építési munkáinak műszaki ellenőrzésére beérkezett
ajánlatok tárgyában

            Előadó: Szász János polgármester

11.)      Előterjesztés a helyi termelői piac építéséhez kapcsolódó, építész kiviteli terv
készítésére beérkezett ajánlatok tárgyában

            Előadó: Szász János polgármester

12.)      Beszámoló a 2013. évben végzett fogorvosi alapellátásról.
Előadó: Szász János polgármester

13.) Egyebek
Előadó: Szász János polgármester

a.)  Tájékoztató  a  Petőfiszállási  Csicsergő  Óvoda  Szülői  Szervezetének
köszönetnyilvánításáról.

b.) Előterjesztés a Védőnői Szolgálat kérelmének elbírálása tárgyában.
c.) Szóbeli  tájékoztatás  a  „sajátos  nevelési  igényű  gyermekek”  ellátása

tárgyában.
                     d.)        Dr. Tóth Zsolt  háziorvos munkájának elismerése
                     e.)         Petőfiszállási Csicsergő Óvoda téli zárva tartása

Zárt ülés

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

2.) A szociális célú tűzifa támogatásra beérkezett kérelmek elbírálása.
Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6
igen)  szavazattal   elfogadja  a 2013.  december 11-i   testületi  ülés
napirendjére tett javaslatot.
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I. napirend

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló  önkormányzati rendelet

elfogadása tárgyában

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

Szász János polgármester
Tájékoztatom  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  2014.  január  1-jétől  módosul  a  szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény. Megszűnik az átmeneti segély, a temetési
segély,  a rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás,  helyettük egységes segélyformaként kerül
bevezetésre az önkormányzati segély. 
Megköszönöm  az  Aljegyző  Asszony  munkáját  a  rendelet-tervezet  elkészítésében,  kérem,
hogy ismertesse a képviselő-testület tagjainak. 

Dr. Torma Andrea aljegyző
2014. január 1-jétől módosul a szociális törvény, megszűnik az átmeneti segély, a temetési
segély   és  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás,  helyettük   bevezetésre  kerül  az
önkormányzati  segély.  A  méltányossági  közgyógyellátás  megállapításával  kapcsolatos
feladatok jegyzői hatáskörből a képviselő-testület hatáskörébe kerülnek. December 31-ig meg
kell alkotni a rendeletet. Az új szabály szerint az önkormányzati segély nyújtása esetén az egy
főre  számított  havi  családi  jövedelemhatár  nem  lehet  alacsonyabb  az  öregségi  nyugdíj
mindenkori  legkisebb  összegének  130  %-ánál,  jelenleg  ez  az  összeg  37.050,-  Ft.  Ez  a
jövedelemhatár korában magasabb volt. 
Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás
megindítását követő 15 napon belül kell dönteni, ha a döntést testületi szerv hozza, akkor rá
főszabályként a 15 nap, ha ez nem lehetséges, a következő ülés időpontja legkésőb azonban a
60 napos határidő az irányadó. A hatáskör gyakorlását át lehet ruházni a polgármesterre. Az
átruházás mellett szól az, hogy a polgármesteri döntés ellen a döntés közlésétől számított 15
napon  belül  a  képviselő-testülethez  lehet  fellebbezéssel  élni.  Változtak  az  önkormányzati
segélynél  a  jogosultsági  feltételek.  A  11.  §  (1)  bekezdés  alapján  önkormányzati  segély
állapítható meg annak a személynek aki rendkívüli  élethelyzetbe került vagy létfenntartási
gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 140 %-át, egyedül élő esetén 170 %-át nem haladja meg.  Magasabb
jövedelemhatárt  állítottunk  be  a  korábbinál,  ezen  lehet  változtatni.  A  12.  §-nál  a
gyógyszersegélyre benyújtott önkormányzati segélynél a jövedelemhatár nem változott. A 13.
§-nál  megszűnt  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás,  de  helyette  aze  célt  szolgáló
önkormányzati  támogatást  ugyanolyan  feltétellel  kell  megállapítani.  A  14.  §  alapján  a
temetési  segély helyett  életbe  lépő önkormányzati  segélynél  ugyanaz  a  jövedelemhatár  és
ugyanannyi  a  segély  összege  is  mint  a  korábbi  rendeletben.  A 15.  §-ban a  polgármester
hatáskörébe  tartozó  krízishelyzetből  adódó  segélyek  szerepelnek.  A  16.  §-nál  a  szociális
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kölcsön ugyanazokkal a feltételekkel szerepel, mint az eddig hatályos rendeletben. A 17. §
szerint a méltányossági közgyógyellátás ugyanazokkal a feltételekkel szerepel mint eddig, de
ez testületi hatáskörbe kerül. A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Nagy János képviselő
Engem a jövedelemhatár zavar, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-
a, ez egy olyan jövedelemhatár amiből lehetetlen megélni. Ez a probléma nem itt keresendő.

Dr.Torma Andrea aljegyző
Ezek a jövedelemhatárok a törvényben foglalt  jövedelem határokhoz és a régi rendeletben
foglaltakhoz viszonyítva lettek beállítva. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a szociális rászorultságtól függő pénzbeli
és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  6  igen)
szavazattal  elfogadja  az  előterjesztést  és   megalkotja  rendeletét   a  szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról.   

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

17/2013. (XII. 12.)
önkormányzati rendelete

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátásokról

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

      

II. napirend

Előterjesztés a   Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő

Részvénytársaság kijelölése vagyonkezelőnek a   Homokhátsági  
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
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Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében
megvalósított rendszere tekintetében, Petőfiszállás önkormányzat

osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében; a
Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés elfogadása, illetőleg

felhatalmazás adása   Csongrád Város Önkormányzat, mint  
Gesztor önkormányzat, és a képviseletében eljáró polgármester
részére a Vagyonkezelési és Hasznosítási szerződés aláírására

tárgyában.

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A közszolgáltatási szerződés felmondásával a vagyonkezelési szerződés is megszűnik.
Az új hulladékgazdálkodási rendelkezések speciális feltételeket tartalmaznak a közszolgáltató
szervezetekre,  a  közszolgáltatási  szerződés  megkötésére,  és  a  közszolgáltatási  szerződés
megkötésére  irányuló  közbeszerzési  eljárás  feltételeire,  amelyek  eredményeként  a
Homokhátsági  Regionális  Szilárdhulladék  Kezelési  Konzorcium  Tulajdonközösség  által
ISPA,  majd  KA  beruházás  keretében  megvalósított  rendszerének  megfelelő  kezelésére,
fenntartására  létrehozott  önkormányzati  vagyonkezelő  szervezet  (Homokhátsági  Regionális
Hulladékgazdálkodási  Vagyonkezelő  és  Közszolgáltató  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság) a  közszolgáltató  kiválasztására  vonatkozó  közbeszerzési  eljárásban
megfelelő  módon  részt  venni  nem  tud.  Annak  érdekében,  hogy  az  ISPA,  KA  projekt
keretében  létrejött  vagyon  egységes  fenntartására,  kezelésére  vonatkozó  elvek
érvényesülhessenek,  és  a  közszolgáltató  az  osztatlan  tulajdon  keretében  egy  szervezet
léphessen  fel  megfelelő  szakértelemmel,  ezért  javasolt  a Homokhátsági  Regionális
Hulladékgazdálkodási  Vagyonkezelő  és  Közszolgáltató  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaságot  a  vonatkozó  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  vagyonkezelő
szervezetként  kijelölni.  Határozat  formájában  rögzíteni  kell,  hogy  a  képviselő-testület  a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal kötendő Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződést elfogadja.
Illetve arról is döntést kell  hozni, hogy a képviselő-testület  felhatalmazza Csongrád Város
Önkormányzatát,  mint  Gesztor  önkormányzatot,  illetőleg  az  annak  képviseletében  eljáró
polgármestert,  hogy  képviseletében  eljárva  a  Vagyonkezelési  és  Hasznosítási  szerződést
aláírja.

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

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

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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221/2013. (XII. 11.) ÖKT. határozat
Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Vagyonkezelő  és
Közszolgáltató  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  kijelölése
vagyonkezelőnek  a  Homokhátsági  Regionális  Szilárdhulladék  Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében
megvalósított rendszere tekintetében, Petőfiszállás. önkormányzat osztatlan
közös  tulajdonának  részaránya  tekintetében;  a  Vagyonkezelési  és
Hasznosítási Szerződés elfogadása, illetőleg felhatalmazás adása  Csongrád
Város  Önkormányzat,  mint  Gesztor  önkormányzat,  és  a  képviseletében
eljáró  polgármester  részére  a  Vagyonkezelési  és  Hasznosítási  szerződés
aláírására.

HATÁROZAT:

1.Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Mötv.  109.§
előírásai  és a nemzeti  vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés és 11.§ (3)
bekezdés  előírásaira  tekintettel  vagyonkezelőnek  kijelöli  a  Homokhátsági
Regionális  Hulladékgazdálkodási  Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen
Működő  Részvénytársaságot  a  Homokhátsági  Regionális  Szilárdhulladék
Kezelési  Konzorcium  Tulajdonközösség  által  ISPA,  majd  KA  beruházás
keretében megvalósított  rendszere Petőfiszállás  önkormányzat  osztatlan közös
tulajdonának részaránya tekintetében.

2.  Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Homokhátsági
Regionális  Szilárdhulladék  Kezelési  Konzorcium Tulajdonközösség  tagjaként
úgy  dönt,  hogy  a  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő  és  Közszolgáltató  Zártkörűen  Működő  Részvénytársasággal
kötendő Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződést elfogadja és azt a határozat
mellékletét  képező  tartalommal  megköti.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza
Csongrád Város Önkormányzatát, mint Gesztor önkormányzatot, illetőleg annak
képviseletében  eljáró  Polgármestert,  hogy  képviseletében  eljárva  a
Vagyonkezelési és Hasznosítási szerződést aláírja.

Felelős:  Szász  János polgármester,  Csongrád  Város  Önkormányzata,  mint
Gesztor      önkormányzat 
Határidő: legkésőbb 2013. december 20.
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III. napirend

Előterjesztés a  z  ISPA, KA projekt keretében létrejött  
vagyon egységes fenntartására, kezelésére létrehozott

önkormányzati vagyonra vonatkozó,   az Mötv. 109.§ (4)  
bekezdése szerinti rendelettervezet megtárgyalása és

elfogadása tárgyában.
       

Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt jegyző
Csongrád  Város  Önkormányzata,  mint  Gesztor  önkormányzat,  a  vagyonkezelési
szerződéshez,  valamennyi  tagönkormányzat  számára  a  vagyonkezelői  jog  alapítására
tekintettel a rendelet-tervezetet előkészítette.
Ennek megfelelően  az  elfogadott  Vagyonkezelési  és  Hasznosítási  Szerződésre  egységesen
valamennyi  a  Homokhátsági  Regionális  Szilárdhulladék  Kezelési  Konzorcium
Tulajdonközösségben  részes  tagönkormányzat  számára  önálló,  a  Vagyonkezelési  és
Hasznosítási Szerződésre kiterjedő hatályú rendelet megalkotását javasolja. 

Szász János polgármester
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  mondják  el  véleményeiket  a  rendelet-tervezettel
kapcsolatosan. 
Hozzászólás  nem lévén szavazásra bocsátom a  Homokhátsági  Regionális  Szilárdhulladék
Kezelési  Konzorcium  Tulajdonközösség  által  a  Homokhátsági  Hulladékgazdálkodási
Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás  során beszerzett,  illetőleg megvalósított  és
kapcsolódó  önkormányzati  tulajdonú  vagyon  kezelésének  és  hasznosításának  feltételeiről
szóló rendeletet.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  6  igen)
szavazattal  elfogadja  az  előterjesztést  és   megalkotja  rendeletét   a  szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról.   

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
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18/2013. (XII. 12.)
önkormányzati rendelete

Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer

keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg
megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének

és hasznosításának feltételeiről

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

     

IV. napirend

Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési
tervéről, illetve megbízási szerződés módosítása a

belső ellenőrzési feladatok ellátása tárgyában

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

Szász János polgármester
A Helyi  Önkormányzat  éves  belső  ellenőrzési  tervkészítési  kötelezettségét  a  költségvetési
szervek  belső  kontroll  rendszeréről  ás  belső  ellenőrzéséről  szóló  370/2011  (XII.  31.)
kormányrendelet  (Bkr.) 31-32. §. írja elő,  amely meghatározza a belső ellenőrzési  vezető,
valamint a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a képviselő-testület feladatát.

A belső ellenőrzés tervezése során figyelemmel  kellett  lenni a Bkr. előírására, miszerint a
belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, rendszer- és teljesítmény- ellenőrzések,
kell végezni. Az éves ellenőrzési terv javaslat — a jogszabályban meghatározott szerkezetben,
és tartalommal készült.

Tájékoztatom a tisztelt képviselő testületet, hogy az ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani,
hogy  szükség  esetén  az  abban  nem  szereplő  soron  kívüli  ellenőrzési  feladatok  is
végrehajthatók  legyenek.  Soron  kívüli  ellenőrzést  a  jegyző  javaslatára,  illetve  a  belső
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ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni.  Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére a
rendelkezésre álló éves ellenőrzési erőforrás 10-30%-ának elkülönítése ajánlott.

A  2014.  évre  vonatkozó  ellenőrzési  terv  összeállításakor  figyelembe  vételre  került  az
ellenőrzési  tervet  megalapozó  kockázatelemzés,  amely  a  kockázat  jellegét  és  mértékét
tartalmazza.  A  kockázatelemzés  során  a  szabályozottság  és  a  dokumentáltság,  témaköre
bizonyult  a  működés  szempontjából  a  magas  kockázatot  mutató  területnek. Az  éves
ellenőrzési  tervet  a  képviselő  testület  a  tárgyévet  megelőző  év  december  31-ig  kell
jóváhagyni. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a  2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv javaslatot
szíveskedjen jóváhagyni.

Szintén  testületi  hatáskörbe  tartozik  a  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátására  vonatkozó
megbízási szerződés megkötése is. A feladatot a 2013 dec. 31.-ig megkötött szerződés szerint
Alács Gyuláné, vállalkozói szerződéssel látja el. 

Javaslom, hogy az eddigi belső ellenőrt bízza meg a testület 2014. év március végéig a feladat
ellátására, bruttó 25.000 Ft/hó megbízási díj ellenében. Az időpont azért lenne március vége,
mert a kistelepülések szeretnék ezen feladatot társulásban ellátni minél előbb.
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  mondják  el  véleményeiket  a  napirendi  ponttal
kapcsolatosan, majd hagyják jóvá a belső ellenőrzési tervet.

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

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

222/2013. (XII. 11.) ÖKT. határozat
Az Önkormányzat 2014. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János  polgármester  –  az  Önkormányzat  2014.  évi  belső  ellenőrzési  tervéről
szóló  –  előterjesztését  és  az  Önkormányzat  2014.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2013. december 31.

     

10



Szász János polgármester
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  belső  ellenőr  megbízásával  kapcsolatosan  is
szavazzanak.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

223/2013. (XII. 11.) ÖKT. határozat
Megbízás Az Önkormányzat 2014. évi belső
ellenőrzési feladatának elvégzése

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János polgármester – az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési feladatának
elvégzéséről – szóló előterjesztését és úgy határoz, hogy  megbízási szerződést
köt  a  2014.  évi  belső  ellenőrzési  feladatok  elvégzésére  Alács  Gyuláné
/Kiskunfélegyháza, Damjanich u. 11./ belső ellenőrzési vezetővel 2014. március
31-ig 25.000 Ft/hó megbízási díj ellenében. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási  szerződés
aláírására.  A képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  következő rendelet-
módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős: Képviselő-testület , Szász János  polgármester
Határidő: 2013. december 31.

V. napirend

Előterjesztés Petőfiszállás Községi Önkormányzat
2013. évre vonatkozó közbeszerzési terve tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja
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Szász János polgármester
A helyi termelői piac közbeszerzésének várható összege kb. 20 millió Ft.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a közbeszerzési tervet.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

224/2013. (XII. 11.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás Községi Önkormányzat
2013. évre vonatkozó közbeszerzési terve

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János polgármester előterjesztését és az Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési
Tervét a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

VI. napirend

Előterjesztés a helyi termelői piac létesítésének közbeszerzési
eljárás megindítása, az eljárásban közreműködő 

Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása tárgyában

Előadó:  Toldi Zsolt jegyző

Toldi Zsolt jegyző
A képviselő-testületnek meg kell választani a közbeszerzési eljárásban közreműködő Bíráló
Bizottságot. Három tagú bizottságot kellene választani, amiben lenne egy jogi, egy pénzügyes
és  egy  műszakis  kolléga.  Az  ajánlati  felhívást,  a  beérkezett  ajánlatokat  szakmailag
véleményezik, majd azokat döntésre be kell hozni a testület elé. 
A következő személyeket javaslom a bizottságba: Dr. Torma Andrea aljegyzőt, Lőrincz Erika
gazdálkodási ügyintézőt és Kis Zoltán műszaki ügyintézőt. 

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

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

 

225/2013. (XII. 11.) ÖKT. határozat
A helyi termelői piac létesítésének 
közbeszerzési eljárás megindítása,
az eljárásban közreműködő Bíráló
Bizottság tagjainak megválasztása 

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi
Zsolt  jegyző – a  helyi  termelői  piac létesítése  (építése)  tárgyú közbeszerzési
eljárás  megindítása,  az  eljárásban  közreműködő  Bíráló  Bizottság  tagjainak
megválasztása- tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1. Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi termelői
piac létesítése (építése) tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja.

2. Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bíráló
Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

Torma Andrea aljegyző – Petőfiszállási  Közös Önk. Hiv.
Lőrincz Erika gazdálkodási ügyintéző – Petőfiszállási Közös Önk. Hiv. 
Kis Zoltán műszaki ügyintéző – Petőfiszállási Közös Önk. Hiv. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal

VII. napirend

Előterjesztés a helyi termelői piac létesítésének közbeszerzési
eljárás belső felelősségi rendjének meghatározása tárgyában

Előadó:  Toldi Zsolt jegyző
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt jegyző
A közbeszerzési szabályzat szerint: a Képviselő-testület  döntése alapján a jegyző javaslatot
készít elő az eljárás belső felelősségi rendjére, a részfeladatok végrehajtására, felelősökre és
határidőkre.
Az eljárás belső felelősségi rendjében megállapítja az eljárás részfeladatait, a végrehajtásért
felelős személyeket és a határidőket.

Kérem a képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjét.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

226/2013. (XII. 11.) ÖKT. határozat
A helyi termelői piac létesítésének
közbeszerzési eljárás belső felelősségi
rendjének meghatározása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi
Zsolt  jegyző - A helyi  termelői  piac létesítése (építése)  tárgyú közbeszerzési
eljárás belső felelősségi rendjének meghatározása – tárgyú előterjesztését és a
TP-1-2013  projekt  keretében  megvalósuló  „  Helyi  termelői  piac  létesítése
Petőfiszálláson” elnevezésű projekt közbeszerzési eljárásának belső felelősségi
rendjét a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
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VIII. napirend

Előterjesztés a helyi termelői piac kivitelezésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására

beérkezett ajánlatok tárgyában

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

Szász János polgármester
A helyi  termelői  piac  létesítésének  közbeszerzési  eljárásának  lefolytatására  beérkeztek  az
árajánlatok.  Ismertette  az  ajánlatokat,  amelyek  közül  dr.  Dobák  Nándor  egyéni  ügyvéd
árajánlata legkedvezőbb. Az árajánlatban szereplő megbízási díj  bruttó összege  250.000,- Ft.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket.
Hozzászólás  nem lévén  javaslom a  képviselő-testület  tagjainak,  hogy  Dr.  Dobák  Nándor
ügyvéd árajánlatát fogadja el.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

227/2013. (XII. 11.) ÖKT. határozat
Helyi termelői piac kivitelezésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás
lebonyolítására beérkezett ajánlatok

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János polgármester – helyi termelői piac kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás  lebonyolítására  beérkezett  ajánlatokról  szóló  –  előterjesztését  és  úgy
határoz, hogy a Petőfiszállás, Móra Ferenc utca 4. szám alatt kialakításra kerülő
helyi  termelői  piac  létesítésére  irányuló  beruházás  közbeszerzési  eljárásának
lefolytatására  Dr.  Dobák  Nándor  egyéni  ügyvéd  /Kiskunfélegyháza,  Kalmár
József u. 6. I/4.) árajánlatát fogadja el.

A képviselő-testület a megbízási díjat az ajánlatban szereplő bruttó 250.000,- Ft
összeggel elfogadja.
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A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási  szerződés
aláírására.
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

IX. napirend

Előterjesztés a helyi termelői piac építési munkáinak
műszaki ellenőrzésére beérkezett ajánlatok tárgyában

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

Szász János polgármester
A helyi  termelői  piac  építési  munkáinak műszaki  ellenőrzésére  beérkeztek  az árajánlatok.
Ismertette az ajánlatokat, amelyek közül Fekete Gáspár kecskeméti építészmérnök árajánlata a
legkedvezőbb. Az ajánlatban szereplő munkadíj összege 250.000,- Ft + ÁFA, bruttó 317.500,-
Ft.  
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket.
Hozzászólás  nem  lévén  javaslom  a  képviselő-testület  tagjainak,  hogy  Fekete  Gáspár
építészmérnök árajánlatát fogadja el.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

228/2013. (XII. 11.) ÖKT. határozat
Helyi termelői piac építési munkáinak
műszaki ellenőrzésére beérkezett ajánlatok
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HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János  polgármester  –  a  helyi  termelői  piac  építési  munkáinak  műszaki
ellenőrzésére beérkezett ajánlatokról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy
a  tanyafejlesztési  pályázat  keretében  kialakításra  kerülő  helyi  termelői  piac
építési  munkáinak  műszaki  ellenőrzésére  Fekete  Gáspár  építészmérnök,
műszaki ellenőr /Kecskemét, Belsőnyír 54/E/ árajánlatás fogadja el. 

A képviselő-testület a munkadíjat az ajánlatban szereplő 250.000,- Ft + ÁFA,
bruttó 317.500,- Ft összeggel elfogadja.

A  megbízás  műszaki  ellenőri  feladatok  ellátását  a  kivitelezés  során,  a
jogszabályokban rögzített ellenőrzések, a műszaki átadás-átvételi eljárás és az
üzembe helyezési eljárás lefolytatását foglalja magában.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási  szerződés
aláírására.

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

X. napirend

Előterjesztés a helyi termelői piac építéséhez kapcsolódó,
építész kiviteli terv készítésére beérkezett ajánlatok tárgyában

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

Szász János polgármester
A helyi termelői piac építéséhez kapcsolódó, építész kiviteli terv készítéséhez beérkeztek az
árajánlatok. Ismertette az ajánlatokat, amelyek közül Kristóf Attila építészmérnök árajánlata a
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legkedvezőbb. Az ajánlatban szereplő munkadíj összege 250.000,- Ft + ÁFA, bruttó 317.500,-
Ft.  
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket.
Hozzászólás  nem  lévén  javaslom  a  képviselő-testület  tagjainak,  hogy  Kristóf  Attila
építészmérnök árajánlatát fogadja el.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

229/2013. (XII. 11.) ÖKT. határozat
Helyi termelői piac építéséhez kapcsolódó,
építész kiviteli terv készítésére beérkezett
ajánlatok

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János  polgármester  –  a  helyi  termelői  piac  építéséhez  kapcsolódó,  építész
kiviteli terv készítésére beérkezett ajántalokról szóló  – előterjesztését és úgy
határoz,  hogy  a  tanyafejlesztési  pályázat  keretében  kialakításra  kerülő  piac
beruházás építéséhez kapcsolódó építész kiviteli terv készítésére Kristóf Attila
építészmérnököt /Kecskemét, Darányi I. u. 48./ bízza meg.

A képviselő-testület a munkadíjat az ajánlatban szereplő 250.000,- Ft + ÁFA,
bruttó 317.500,- Ft összeggel elfogadja.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási  szerződés
aláírására.

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

XI. napirend
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Beszámoló a 2013. évben végzett fogorvosi
alapellátásról

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

Szász János polgármester
Dr.  Terjék  Gyula  fogszakorvos  tájékoztatást  küldött   a  2013.  évben  végzett  fogászati
alapellátásról a petőfiszállási lakosok tekintetében. A Doktor Úr kiemelte, hogy a gyermekek
fogászati ellátása fejlődött.  Kiskunfélegyháza egyik legfelszereltebb rendelőjéről van szó.

Rádi Györgyi képviselő
Az iskolás gyermekeknél minden évben van orvosi vizsgálat. 

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vegyék tudomásul a tájékoztatást. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

230/2013. (XII. 11.) ÖKT. határozat
Beszámoló a 2013. évben végzett
fogorvosi alapellátásról

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  Dr.
Terjék  Gyula  fogszakorvos  tájékoztatását  a  2013.  évben  végzett  fogászati
alapellátásról a petőfiszállási lakosok tekintetében.
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XII. napirend

E g y e b e k:

a.) Tájékoztató a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Szülői  
Szervezetének köszönetnyilvánításáról

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A Csicsergő Óvoda Szülői Szervezete köszönetét fejezi ki a jótékonysági bál támogatásáért,
és a Faluház ingyenes használati lehetőségéért. 

A  képviselő-testület  tagjai  tudomásul  veszik  a  Csicsergő  Óvoda  Szülői
Szervezetének köszönő levelét. 

b.) Előterjesztés a Védőnői Szolgálat kérelmének elbírálása  
tárgyában

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

Szász János polgármester
Mikuláss  Endréné  egyéni  vállalkozó  védőnő  kérelemmel  fordult  a  képviselő-testület  felé,
hogy  anyagi  támogatást  nyújtson  a  Védőnői  Szolgálatnak  az  új  Stefánia   Védőnői
Dokumentációs és Jelentő Rendszer beszerzésére és működtetésére.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot  és  úgy döntött,  hogy a  testületi  ülésre
átteszik a napirendi pontot. 

Szász János polgármester
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Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket.
Én nem javaslom a Jelentő Rendszer beszerzését. 
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

231/2013. (XII. 11.) ÖKT. határozat
Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 
kérelmének elbírálása tárgyában

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János polgármester  – előterjesztés a Védőnői Szolgálat kérelmének elbírálása
tárgyú – előterjesztését és úgy határoz, hogy a Védőnői Szolgálat részére nem
támogatja  az  új  Stefánia  Védőnői  Dokumentációs  és  Jelentő  Rendszer
beszerzését. 

c.) Szóbeli  tájékoztatás  a  „sajátos  nevelési  igényű  
gyermekek” ellátása tárgyában

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

Szász János polgármester
Tájékoztatom  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  az  óvodánál  a  logopédiai  fejlesztés
elkezdődött  október  végétől,  melyet  a  Bács-Kiskun  Megyei  Pedagógiai  Szakszolgálat
Kiskunfélegyházi Tagintézménye kötelező feladatként lát el. 
A sajátot nevelési igényű gyermekek fejlesztésének megszervezése az óvoda feladata, mivel
az  Alapító  Okiratban  szerepel  az  SNI  gyermekek  ellátása.  Október  1-től  megbízási
szerződéssel alkalmazni kellett egy gógypedagógust, aki kompotens szakértői véleményben
leírt  módon foglalkozik  ezekkel  a  gyermekekkel.  Jelenleg  Czakóné Kállai  Ildikó  heti  két
órában látja el ezt a feladatot 3.000,- Ft megbízási díj ellenében. E két órában lát el konzulensi
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feladatokat  a  fejlesztő pedagógus mellett  a  gyermekek fejlődése és a fejlesztésről  készülő
dokumentáció  tekintetében.  Kapcsolatot  tart  a  Szakértői  Bizottsággal,  pszichológussal,
társintézményekkel és segíti kiszűrni az esetleges problémákat. 
A  BTMN-s  gyermekek  fejlesztését  december  1-től  a  fejlesztő  pedagógiai  végzettséggel
rendelkező óvodapedagógus heti két órában látja el. 
Kérem a tájékoztatásom tudomásul vételét.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

232/2013. (XII. 11.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a „sajátos nevelési
igényű gyermekek” ellátása tárgyában

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  a
„sajátos nevelési igényű gyermekek” ellátásáról szóló tájékoztatást. 

d.) Dr. Tóth Zsolt háziorvos 25. éves jubileumi jutalmazása  

Szász János polgármester
A Doktor  Úr  már  25  éve  dolgozik  a  községünkben,  szeretném megköszönni  a  sok  éves
munkáját. A Falugyűlés jó alkalom lenne erre, egy ajándék tárgy  kíséretében.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

233/2013. (XII. 11.) ÖKT. határozat
Dr.Tóth Zsolt háziorvos munkájának
elismerése  

HATÁROZAT:
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elismerését  és
köszönetét fejezi ki Dr. Tóth Zsolt háziorvosnak, a községben 25 éve folytatott
eredményes munkájáért.  

Az elismerő oklevél és az ajándéktárgy átadása a 2013. december 13-án tartandó
Falugyűlés keretében kerül sor. 

A képviselő-testület további munkájához sok sikert és jó egészséget kíván. 

e.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda téli zárva tartása  

Szász János polgármester
Az  óvoda  vezetője  levelet  intézett  a  képviselő-testülethez,  hogy  engedélyezzék  2013.
december 21-től – 2014. január 3-ig az óvoda zárva tartását. December 21-től  - január 3-ig a
szülők nem igénylik gyermekeik részére az óvodai ellátást. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

234/2013. (XII. 11.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
téli zárva tartása

HATÁROZAT:
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János polgármester – a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda téli zárva tartásáról szóló
– előterjesztését és úgy határoz, hogy engedélyezi az Óvoda zárva tartását 2013.
december 23-tól – 2014. január 3-ig. 

Felelős:  Szász János polgármester
              Körös Anikó óvodavezető

Szász János polgármester
Megállapítom,  hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a testület
rendkívüli ülését 14 óra 30 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                          jegyző

Rádi Györgyi                    Nagy János

jegyzőkönyv-hitelesítők
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