
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június
29-én a Petőfiszállási Községi Önkormányzat Közösségi Szolgáltató Házában
megtartott  üléséről.

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

                         Szász János   polgármester

                         Gyöngyösi Péter képviselő
                         Homoki-Szabó József képviselő                                                                                           
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi  képviselő
                         Sinkó József képviselő         (5 fő képviselő-testületi tag)

Tanácskozási joggal jelen van:
Toldi Zsolt jegyző

                         Dr.Torma Andrea aljegyző

Meghívottként jelen van: Torma István Pénzügyi bizottság tagja
                                           Timafalvi László r.ezredes kapitányságvezető 
                                           Nagy Péter c.r.főtörzszászlós

Szász János polgármester
13 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 fő
képviselőből jelen van 5 fő, a polgármesterrel jelen van 6 fő, Czombos Ferenc
alpolgármester úr később érkezik az ülésre. 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 (6 igen)
szavazattal elfogadja a 2016. június 29-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének
és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.
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Szász János polgármester
A napirendi pontokat javaslom kiegészíteni az alábbiakkal:

Egyebek:
d.) Előterjesztés a Petőfiszállás Kultúrájáért és Egészségéért Közalapítvány
megszüntetése tárgyában
e.) Előterjesztés eszközbeszerzés tárgyában /Startmunka mintaprogram/
f.) Előterjesztés az Antenna Hungaria Zrt. kérelme antennával történő betelepülés
tárgyában
g.) Javaslat az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására

A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.

1.) Jelentés Petőfiszállás község 2015. évi közrend-közbiztonsági helyzete
tárgyában 
Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötött közszolgálati szerződés módosítása és a helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotás tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

3.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Torma Andrea aljegyző

4.) Előterjesztés a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával kötött társulási
megállapodás elfogadása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

5.) Előterjesztés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

6.) Előterjesztés a Petőfiszállási Községi Önkormányzat Törzskönyvi
nyilvántartásának módosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester 

7.) Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet működési
támogatása felhasználásának elszámolása tárgyában
Előadó:  Szász János polgármester
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8.) Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Kórház SZTEÁOK Oktató Kórháza
Kiskunfélegyházi Telephelye pótlólagos támogatási kérelme tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

9.) Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási
szolgáltató rendszerben Petőfiszállás településen 2015-ben végzett munkájáról
Előadó: Szász János polgármester

10.) Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi
programjának felülvizsgálata tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

11.) Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal építési tárgyú rendeleti
szabályozással összefüggésben tett törvényességi javaslata tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

12.) Előterjesztés a házi segítségnyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

13.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesülő Önkormányzatok
támogatás keretében tervezett beruházás tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

14.) Előterjesztés a TOP 3.1.1-15 fenntartható közlekedésfejlesztési pályázattal
kapcsolatos Kerékpárforgalmi vizsgálati tanulmány és kerékpárforgalmi
hálózati fejlesztési terv elkészítése tárgyában
Előadó:  Szász János polgármester

15.) Előterjesztés a Péteri-tó természetvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi,
ökogazdálkodási kérdései és fejlesztési lehetőségei tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

16.) Előterjesztés Petőfiszállási Csicsergő Óvoda kérelme tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

17.) Előterjesztés Mikuláss Endre Dezsőné védőnő kérelme tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

18.) Előterjesztés a Bácsvíz Zrt. víziközműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos
szerződés hatályon kívül helyezése új megállapodás kötése tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

19.) E g y e b e k:
Előadó: Szász János polgármester
a.) Tájékoztatás az igazgatási szünet  időpontjaival kapcsolatosan (szóbeli)



4

b.) Tájékoztatás a TOP 1.4.1-15  3 csoportos új óvoda építése Petőfiszálláson
pályázattal tárgyában

c.) Előterjesztés augusztus 20-i fellépőkkel kapcsolatban (szóbeli)
d.) Előterjesztés a Petőfiszállás Kultúrájáért és Egészségéért Közalapítvány

megszüntetése tárgyában
e.) Előterjesztés eszközbeszerzés tárgyában /Startmunka mintaprogram/
f.) Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt. kérelme antennával történő

betelepülés  tárgyában
g.) Javaslat az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására

Zárt ülés:

1.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatása tárgyában (szóbeli)
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

2.) Előterjesztés szociális helyzetre való tekintettel adandó önkormányzati
támogatás tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

3.) Előterjesztés ingatlanvásárlás tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal elfogadja a 2016. június 29-i  testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.

I. napirend

Jelentés Petőfiszállás község 2015. évi közrend-közbiztonsági
helyzete tárgyában

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

Szász János polgármester
Köszöntöm az ülésen megjelent Timafalvi László kapitányságvezetőt és Nagy Péter
c.r.ftzls. körzeti megbízottat. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Vezetője
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jóváhagyásával beterjesztésre került a Petőfiszállás község 2015. évi közrend-
közbiztonsági helyzetéről szóló jelentés. 
Maga a beszámoló a település vonatkozásában széles és áttekinthető. Megkérem a
kapitányságvezető Urat, hogy egy pár szóban egészítse ki a jelentést.

Timafalvi László r.ezredes kapitányságvezető
Köszönöm a meghívást, tisztelettel köszöntök mindenkit. Tájékoztatom Önöket, hogy 
Petőfiszálláson olyan rendkívüli esemény nem történt, amely befolyásolná, gyengítené
a közbiztonságot. Az autópályához kötöttek a vagyon elleni bűncselekmények.
Köszönetemet szeretném kifejezni a képviselő-testületnek a körzeti megbízottak
részére nyújtott segítségért, valamint a rendőrnap alkalmából megszavazott ajándékért.
A polgármester és a körzeti megbízott között napi kapcsolat alakult ki. Fontossá válik
a térfigyelő kamera mielőbbi kiépítése. Kecskeméten már megvalósították a térfigyelő
rendszert. Kiskunfélegyháza is csatlakozik a rendszerhez, s az 1-2 éven belül kiépítésre
kerülhet. 

Nagy Péter c.r.ftzls körzeti megbízott
A Polgárőrségnek is szeretném megköszönni a munkáját. 

Szász János polgármester
Megköszönöm a rendőrség részéről a részvételt, és hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátom a beszámolót.

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

115/2016. (VI. 29.) ÖKT. határozat
Jelentés Petőfiszállás község 2015. évi
közrend-közbiztonsági helyzetéről

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság beszámolóját Petőfiszállás község 2015.
évi közrend-közbiztonsági helyzetéről, és azt elfogadja.

Határidő:   azonnal
Felelős:  Szász János polgármester



6

II. napirend

Előterjesztés az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal kötött közszolgálati szerződés

módosítása és a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló önkormányzati rendelet megalkotás tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt jegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 

Toldi Zsolt jegyző
A hulladékgazdálkodási program fejlesztésének célja, hogy a térségben csökkenteni
lehessen a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét, valamint a hulladék minél nagyobb
arányban hasznosításra kerülhessen, ezért a közszolgáltató a biológiailag lebomló
hulladéktól elkülönítve a papír, műanyag, fém, üveg gyűjtésére szolgáló sárga fedelű,
jelzésű edényzetet adott át térítésmentesen az ingatlanhasználóknak üzemeltetésre. A
háztartásokban képződő biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése és szállítása a
jelenlegi marad, azaz nem változik. A hulladékok elkülönített gyűjtése azonban
megkívánja az ingatlanhasználó általi hulladékválogatást. Az elhangzottakra való
tekintettel szükségessé válik a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet teljes körű felülvizsgálata. A cél,
hogy olyan önkormányzati rendelet kerüljön megalkotásra, amely többek között
tartalmazza az elkülönített hulladékgyűjtés részletes szabályait is. A rendeleti
szabályozás kötelezettségét a hulladékokról szóló törvény írja elő, miszerint a
települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület
határait, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal
összhangban, a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás
egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató  több tagja,
illetve alvállalkozó végzi, az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő
jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
egyes tartalmi elemeit, az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit, az
ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az
ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit, az üdülőingatlanokra vonatkozó
sajátos szabályokat. A települési önkormányzat gondoskodik az elkülönített
hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek megszervezéséről. Ezzel az intézkedéssel
egyidejűleg jelentősen javul a település környezeti állapota és községünk hozzájárul
Magyarország európai uniós hulladékgazdálkodási kötelezettségének teljesítéséhez. 
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A fenti körülményekből következően indokolt az önkormányzati rendelet
felülvizsgálata és egy egységes szerkezetű rendelet megalkotása, amely tervezetének
jogszabályban foglalt, tájékoztatás és véleményezés céljából történő megküldése az
illetékes szervek felé megtörtént. A Csongrád Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály kifogást nem emelt. 

Nagy János képviselő, Ügyrendi bizottság elnöke
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Szerződés II. módosításáról szóló határozat-tervezetet. 

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

116/2016. (VI. 29.) ÖKT. határozat
A Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Szerződés II. módosításának jóváhagyása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösség felgyői hulladéklerakó körzetéhez tartozó
tagjaként úgy dönt, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás, mint ajánlatkérő által „A Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP 1.1.1/2F/09-
11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projekt eszközeinek,
létesítményeinek közszolgáltató általi igénybevételének bérleti jogviszony
keretében történő biztosítása mellett, az ezen létesítményekkel, eszközökkel
ellátandó települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási feladatok ellátása -
Vaskúti hulladéklerakó körzete (ideértve Kalocsát és körzetét is)” tárgyban a
HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM CSONGRÁD 2014.-t képező gazdasági
szereplőkkel [(FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság – konzorciumvezető, közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút,
0551/2 hrsz.); Csongrádi Víz- és Kommunális Korlátolt Felelősségű Társaság-
konzorciumi tag, közös ajánlattevő (székhely 6640 Csongrád, Bercsényi M. utca
39.)] a jelen határozat 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően a
Közszolgáltatási Szerződés II. módosítását a jelen határozat mellékletében
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foglaltaknak megfelelően elfogadja és megköti, továbbá felhatalmazza annak
Petőfiszállás Községi Önkormányzat nevében történő aláírására Szász János
polgármestert. 

Felelős:   Képviselő-testület, aláírásért Szász János polgármester
Határidő: azonnal, aláírásra 2016. június 30.
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét a helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2016.(VI.30.)
önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

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

III. napirend

Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában

Előadó: dr. Torma Andrea aljegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi. 
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Dr.Torma Andrea aljegyző
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szabályozza a
települési önkormányzat feladatait az egészségügyi alapellátás körében. Az
Alapellátási törvény 5. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, és az iskola-
egészségügyi ellátásról. Az Alapellátási tv. 6. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt praxiskezelő által
megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az
egészségügyi alapellátások körzeteit.
Az alapellátásáért felelős országos módszertani intézmény a rendelet-tervezetet
véleményezte és azt megfelelőnek találta.

Nagy János képviselő, Ügyrendi bizottság elnöke
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.

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

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét az egészségügyi
alapellátás körzeteiről: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2016.(VI.30.)
önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

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

IV. napirend

Előterjesztés a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulásával
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kötött társulási megállapodás elfogadása tárgyában

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

Szász János polgármester
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 78/2016.(IV.27.) ÖKT.
határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a Szegedi
Kistérség Többcélú Társuláshoz a lehetőség szerinti legkorábbi időponttal, amelynek
keretében a család- és gyermekjóléti, szociális étkeztetési és tanyagondnoki
szolgáltatási feladatokat a Társulás által fenntartott Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása Egyesített Szociális Intézmény útján kívánja biztosítani.
Határozatunkat megküldtük a Társulás részére, amelyben lévő települések támogatták
településünk csatlakozási szándékát.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 88. §-ában foglaltak alapján:
A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással
hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá.
A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához
vagy a társulás megszüntetéséhez.
A Társulás kérésének megfelelően két határozatot kell hoznia a testületnek.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezeteket.

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

117/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával
kötött társulási megállapodás elfogadása

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Szegedi Kistérség Többcélú Társulással kötendő társulási
megállapodás elfogadása tárgyú – előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat csatlakozni kíván a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulásához, amelynek keretében a család- és gyermekjóléti, házi
segítségnyújtási, szociális étkeztetési és tanyagondnoki szolgáltatási feladatokat



11

a Társulás által fenntartott Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített
Szociális Intézmény útján kívánja biztosítani.

A Képviselő-testület a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodását jóváhagyja.

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:  Képviselő-testület
118/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával
kötött társulási megállapodást érintő nyilatkozat

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövege 19.4. pontjának megfelelően a
megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, a társulás
működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás
viselését, teljesítését vállalja.

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

V. napirend

Előterjesztés a képviselő-testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtása tárgyában

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

Szász János polgármester
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Táblázatba foglaltuk a korábbi testületi ülések határozatainak végrehajtásáról szóló
tájékoztatást. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése
ezzel kapcsolatban.

Homoki-Szabó József képviselő
A főiskolás tanulóknak adtunk 10.000,- Ft összegű támogatást. Javaslom, hogy a
későbbiek folyamán valamilyen szinten emeljük meg ezt az összeget. A tanulói
ifjúságot véleményem szerint igen alacsony szinten támogatjuk. 

Toldi Zsolt jegyző
Szeptember elején szokta ezt a témát tárgyalni a testület, akkor mindenképpen vissza
kell a térnie a testületnek rá. 
Czombos Ferenc alpolgármester 13 óra 40 perckor megérkezik az ülésre. 

Homoki-Szabó József képviselő
Nem értem, hogy a térplasztika elkészítésére igen magas összeget fordítunk, a
diákjainkat pedig ilyen alacsony szinten támogatjuk.

Szász János polgármester
Más kategória a kettő, nem lehet összehasonlítani a két ügyet.  
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a napirendi pontot.

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

119/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Előterjesztés 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 -
előterjesztését és úgy határoz, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló előterjesztést elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős:   Szász János polgármester
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VI. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállási Községi Önkormányzat
Törzskönvvi nyilvántartásának módosítása

tárgyában

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

Szász János polgármester
Az Önkormányzat Törzskönyvi nyilvántartásának módosítását kezdeményezem a Piac
üzemeltetése és az Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkciók
beépítése miatt. A Piac üzemeltetése kormányzati funkción az önkormányzat
tulajdonában lévő piac fenntartási és működtetési kiadásait és bevételeit számoljuk el.
Az Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkción a tanítási szünetekben
a hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosított étkeztetés kiadásait szerepeltetjük.
A változás a Törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjától kezdődik.
Kérem a képviselő-testületet a határozat-tervezet elfogadására.

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

120/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás Községi Önkormányzat
Törzskönyvi nyilvántartásának módosítása

H A T Á R O Z A T

1.) Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János polgármester előterjesztését a Községi Önkormányzat
Törzskönyvi  nyilvántartásának módosításáról és úgy határoz,hogy a
Törzskönyvi nyilvántartásba új kormányzati funkcióként a Törzskönyvi
bejegyzés napjától felveszi a

        047120 Piac üzemeltetése

        104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati 
                   funkciókat.
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A hatályos kormányzati funkciókat a határozat-tervezet 1. számú
melléklete tartalmazza.

2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az adatváltozás bejelentése
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg a Magyar Államkincstárhoz
a Törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából.

Határidő: azonnal
Felelős:  Szász János polgármester

Toldi Zsolt jegyző

1.sz. melléklet a 120/2016. (VI.
29.)ÖKT.   
                                                                             határozathoz

Petőfiszállás Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati
funkciók szerinti besorolása:

011130   Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
               általános igazgatási tevékenysége
013320   Köztemető fenntartás és működtetés
013350   Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
               feladatok
016080   Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041231   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232   Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237   Közfoglalkoztatási mintaprogram
045160   Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása
047120   Piac üzemeltetése
047410   Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051030   Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
               begyűjtése, szállítása,átrakása
051040   Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
064010   Közvilágítás
066010   Zöldterület kezelés
066020   Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111   Háziorvosi alapellátás
072112   Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311   Fogorvosi alapellátás
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074031   Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032   Ifjúság- egészségügyi gondozás
081030   Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042   Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása
082044   Könyvtári szolgáltatások
082092   Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
               gondozása
096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025   Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104037   Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
106020   Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

A Petőfiszállás Községi Önkormányzat államháztartási szakágazati rend
szerinti besorolása:
841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

VII. napirend

Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és
Rendelőintézet működési támogatása felhasználásának

elszámolása tárgyában

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

Szász János polgármester
Petőfiszállás Községi Önkormányzata 2015. évben a Kiskunfélegyházi Városi Kórház
és Rendelőintézet szakrendeléseinek működéséhez összesen 300.800,- Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújtott.
A Szerződő felek által 2015. június 5-én aláírt támogatási szerződés 8. pontja alapján a
Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2016. január 31-ig (a
támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokkal, számviteli
bizonylatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumokkal ellátott) pénzügyi elszámolást
és szakmai beszámolót készíteni és azt az Önkormányzat részére megküldeni.
A kórház megküldte elszámolását, amely a Hivatalban megtekinthető.

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

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



16

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

121/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Kiskunfélegyházi Városi Kórház és
Rendelőintézet működési támogatása
felhasználásának elszámolása

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését, és úgy dönt, hogy a Bács-Kiskun Megyei
Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza, mint Támogatott – a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és
rendelőintézet 2015. évi, összesen 300.800,- Ft támogatásáról szóló - pénzügyi
elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester

VIII. napirend

Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Kórház SZTEÁOK
Oktató  Kórháza Kiskunfélegyházi

Telephelye pótlólagos támogatási kérelme

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

Szász János polgármester
A Bács-Kiskun Megyei Kórház SZTEÁOK Oktató Kórháza Kiskunfélegyházi
Telephelye pótlólagos támogatási kérelemmel fordult Petőfiszállás Község
Önkormányzatához.
A Képviselő-testület 374/2015. (XII.16.) Ökt. határozatával már 430.207.- Ft 2016. évi
támogatásról döntött, amely összeget havonta utalunk egyenlő részletben a Támogatott
bankszámlájára
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Jelenleg a pótlólagos igény 2016. április 1-től 2016. december 31-ig Petőfiszállás
település vonatkozásában összesen 186.912.- Ft anyagi fedezetet jelentene.

Rádi Györgyi képviselő a Pénzügyi bizottság elnöke
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és nem támogatja a pénzbeli
támogatást, csak tárgyi eszköz beszerzését. 

Szász János polgármester
A Képviselő-testület szeretné tudni, hogy a plussz pénzt mire kérik. Szavazásra
bocsátom, hogy a Képviselő-testület kizárólag csak tárgyi eszköz beszerzését kívánja
támogatni. 

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

122/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Bács-Kiskun Megyei Kórház SZTEÁOK
Oktató Kórháza Kiskunfélegyházi Telephelye
pótlólagos támogatási kérelme

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Bács-Kiskun Megyei Kórház SZTEÁOK Oktató
Kórháza Kiskunfélegyházi Telephelye pótlólagos támogatási kérelméről szóló - 
előterjesztését és úgy határoz, hogy a Bács-Kiskun megyei Kórház a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza támogatott
részére, a Kiskunfélegyházi Telephelyként működő Kiskunfélegyházi Városi
Kórház és Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének támogatását kizárólag
tárgyi eszköz beszerzésével kívánja támogatni 186.912.- Ft összeg erejéig.

A tárgyi eszköz a kórházzal történt egyeztetést követően kerül az Önkormányzat
által  beszerzésre és átadásra.
A Képviselő-testület az eszköz beszerzésének a költségét a saját költségvetése
terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat tartalmát a költségvetési
rendelet következő módosításakor vegye figyelembe.
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Határidő: azonnal
Felelős:  Szász János polgármester

Czombos Ferenc alpolgármester 13 óra 50 perckor távozik az ülésteremből.

IX. napirend

Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
könyvtárellátási szolgáltató rendszerben Petőfiszállás

településen 2015-ben végzett munkájáról

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

Szász János polgármester
Ramháb Mária a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Igazgatója megküldte
2015. évi beszámolóját a településen végzett könyvtárellátási munkájukról.

Rádi Györgyi képviselő
Jól működik ez a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, rengeteget dolgoznak értünk. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a beszámolót.

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

123/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár könyvtárellátási
szolgáltató rendszerben Petőfiszállás 
településen 2015-ben végzett munkájáról

H A T Á R O Z A T
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bács-
Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben
Petőfiszállás településen 2015-ben végzett munkájáról szóló beszámolóját, és azt
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester

Czombos Ferenc  14 óra 10 perckor megérkezik az ülésterembe.

X. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat 
Helyi esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata

tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képezi. 
Toldi  Zsolt jegyző
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény 31. §-a alapján a község, a város és a főváros kerületeinek
önkormányzata ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
A települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követően a hazai és európai uniós
társfinanszírozású pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha rendelkeznek
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal.
A törvény 31. § (4) bekezdése alapján a helyi esélyegyenlőségi program időarányos
megvalósulását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az
intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.
A Képviselő-testület 75/2016. (III.30.) ÖKT. határozatával Petőfiszállás Község Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának időpontját 2016. június 15. napjával
határozta meg. 
Kérem a Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és a csatolt határozat-
tervezet elfogadására.

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  igen)
szavazattal  a következő határozatot hozza:

124/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás Községi Önkormányzat
Helyi esélyegyenlőségi programjának
felülvizsgálata

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Petőfiszállás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, és azt a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

XI. napirend

Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
építési tárgyú rendeleti szabályozással összefüggésben

tett törvényességi javaslata tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét képezi. 

Toldi Zsolt jegyző
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vizsgálatot végzett a helyi önkormányzatok
építésügyi tárgyú rendeleteit érintően.
A vizsgálat eredményeként a kormányhivatal Petőfiszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2003.(X.10.)
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önkormányzati rendelete (továbbiakban: Hész.) 3. § (1) bekezdése és 31. § (5)
bekezdése vonatkozásában törvényességi intézkedésként javaslattal élt. 
A Kormányhivatal szerint:
A Hész. 3.§ (1) bekezdésének második mondata aggályos. A 3.§ (1) bekezdés
kimondja, hogy a község tervezett belterületi határát jelen rendelet területfelhasználási
tagolása határozza meg és a szabályozási terv ábrázolja. Építésügyi eljárásokban
érvényessége a földhivatali átvezetéstől számítható. A kifogásolt mondat: „Építésügyi
eljárásokban érvényessége a földhivatali átvezetéstől számítható.” azt sugallja, mintha
a belterületi határ, melyet a helyi rendelet állapít meg, a későbbiekben a földhivatali
átvezetésre benyújtott egyszerű képviselő-testületi határozattal módosítható.
Ugyanakkor a helyi rendeletet, mint a legalacsonyabb szintű jogszabályt a képviselő-
testület határozattal nem módosíthatja, nem írhatja felül.
A kifejtettekre figyelemmel a Hész.3. § (1) bek. második mondata hatályon kívül
helyezendő.

A Hész. a 31. § (5) bekezdésében tartalmaz szabályozást a helyrehozatali kötelezettség
tárgyában, megállapítva, hogy a „településkép védelme érdekében helyrehozatali
kötelezettség elrendelésére a jegyzőt felhatalmazza”.
A helyrehozatali kötelezettség előírását az Étv. 29. § (3) bekezdése önkormányzati
hatósági ügynek minősíti és a döntés meghozatalára – a 2013. január 1-jén hatályba
lépett módosítás óta – a polgármestert jogosítja fel.
A Kormányhivatal tájékoztatta továbbá a testületet, hogy a jelenleg hatályos település
rendezési terv és helyi építési szabályzat – az időközben bekövetkezett
jogszabályváltozások miatt – csak 2018. december 31-ig alkalmazható.
A Kormányhivatal javaslatának testületi ülésen történő napirendre tűzését 2016. június
30-i időpontig kérte.

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén kérem a képviselő-testületet a határozat-tervezet elfogadására. 

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

125/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
építési tárgyú rendeleti szabályozással
összefüggésben tett törvényességi
javaslata

H A T Á R O Z A T
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi
Zsolt jegyző - A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal helyi építési tárgyú
rendeleti szabályozással összefüggésben tett törvényességi javaslata tárgyú -
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon Petőfiszállás
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló
12/2003.(X.10.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatának elvégzéséről a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által tett megállapítások figyelembe
vételével és a rendelet-tervezetet legkésőbb 2016. október 15-ig terjessze a
Képviselő-testület elé elfogadás céljából.
2. A Képviselő- testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy legkésőbb 2018.
december 31-ig meg kívánja alkotni Petőfiszállás község új településrendezési
eszközeit – helyi építési szabályzat, rendezési terv –  és  megkezdi az ezzel
kapcsolatos előkészítő, egyeztető munkálatokat.

Határidő: folyamatos
Felelős: Képviselő-testület

     Toldi Zsolt jegyző

XII. napirend

Előterjesztés a házi segítségnyújtás személyi
és tárgyi feltételeinek biztosítása tárgyában

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

Szász János polgármester
A Képviselő-testület döntésének eredményeként 2015. év decemberétől megkezdte
működését a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
(továbbiakban: Intézmény), amely által 2016. január 1-től ellátott tevékenységek közé
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tartozik a család –és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, a szociális étkeztetés és
tanyagondnoki feladatok ellátása.  A megnövekedett igények szükségessé teszik a házi
segítségnyújtási szolgáltatás személyi és tárgyi feltételeinek bővítését illetve
rendezését, továbbá a feladatnak a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása keretében
történő ellátása előkészítését.   
A szociális alapszolgáltatások egyik formája a házi segítségnyújtás, melyet valamennyi
önkormányzat – a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani. A házi
segítségnyújtás keretében - szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. A
szociális segítés keretében biztosítani kell a lakókörnyezeti higiénia megtartásában
való közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést, a
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást, szükség esetén a bentlakásos szociális
intézménybe történő beköltözés segítését. A személyi gondozás keretében az ellátást
igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, a gondozási és ápolási
feladatok elvégzését, a szociális segítés keretében elvégzendő feladatokat. A házi
segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.
Petőfiszállás önkormányzata tekintetében a házi segítségnyújtást jelenleg a Szivárvány
Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény látja el az e feladatra kötött megállapodás
alapján. Az intézménnyel való megállapodás felmondása 30 napos határidővel
történhet. A szolgáltatás működési engedélyeztetése a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulásának feladata lenne. A gondozottak ellátását nem szakképzett társadalmi
gondozó végzi tiszteletdíj ellenében. Jelenleg 5 fő ellátott van. Településünkön az
eddigi előzetes felmérések alapján 10 fő felett lenne az ellátást igénylők száma.

A házi segítségnyújtás esetében a személyi feltételek biztosításán kívül a tárgyi
feltételeket is bővíteni szükséges. A megfelelő munkavégzéshez szükség lenne egy
terepen jól működő személygépkocsi beszerzése, valamint egy nagyobb teherbírású
automata mosógép beszerzése is. A gépkocsi beszerzésével megoldódna a házi
segítségnyújtó, a családsegítést végző kolléga rugalmas munkavégzése, valamint az
önkormányzati feladatellátásban is hasznosítani lehetne a karbantartó kollégák részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Rádi Györgyi képviselő, Pénzügyi bizottság elnöke
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és  javasolja a képviselő-testületnek
1 fő közfoglalkoztatott  bevonását a házi segítségnyújtási feladatokba. A
személygépkocsi beszerzésére 500-1.000.000,-Ft- összeget javasol előirányozni.

Szász János polgármester
A mosógép vásárlásával a házi segítségnyújtáson belül tudnánk egyes rászoruló
személyeknek segítséget nyújtani. 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a képviselő-testületnek 1 fő
közfoglalkoztatott bevonásának támogatását a házi segítségnyújtási feladatok
ellátásába, a gépjármű beszerzését 1.000.000,- Ft értékhatárig, valamint 1 db mosógép
beszerzését. 
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  igen)
szavazattal  a következő határozatot hozza:

126/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
A házi segítségnyújtás személyi és
tárgyi feltételeinek biztosítása

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a házi segítségnyújtás személyi és tárgyi feltételeinek
biztosítása tárgyú – előterjesztését és úgy határoz, hogy

1.A Képviselő-testület tudomásul veszi 1 fő közfoglalkoztatott házi
segítségnyújtási feladatok ellátásában való közreműködését.

2.A Képviselő-testület engedélyezi 1 db a házi segítségnyújtási és egyéb
önkormányzati feladatok ellátásához szükséges gépjármű beszerzését
1.000.000,-Ft értékhatárig. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatok begyűjtésére.

3.A Képviselő-testület engedélyezi 1 db mosógép beszerzését a házi
segítségnyújtási feladatok ellátására.

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

XIII. napirend

Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem
részesülő Önkormányzatok támogatása keretében 

tervezett beruházás tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét képezi. 
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Szász János polgármester
A pályázat célja az önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett, vagy
törlesztési célú támogatásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása. Az önkormányzat támogatást igényelhet a település belterületén út, híd
vagy járda építésére, felújítására, karbantartására. Maradandó értékét szeretnénk
alkotni, a Móra Ferenc utca folytatásában tervezendő úttal.
Az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására településünk 20 millió Ft-ra jogosult. Az összeget csak utak, hidak,
járdák felújítására lehet felhasználni.
A Móra Ferenc utca folytatása a terv szerint 312 m hosszú lenne, az egyik oldala
gazdasági használatú, a másik porta használatú. Ez az út egy gyűjtő út lenne. Az
érintett területet teljes egészében belterületté kell tenni. Költségtényező az út tervezése,
melyre több cégtől kértem tájékoztatás céljából előzetesen árajánlatokat. Plussz
költségként jelentkezik a közbeszerzés költsége, mivel a beruházás 18 millió Ft felett
van. További kiadásként jelentkezik a művelésből való kivonás költsége, a
közbeszerzés költsége. A teljes beruházás összköltsége a támogatáson felül kb. 4-5
millió Ft. A KPM a Közlekedésépítészeti Szabályzatnak megfelelően 4 méteres
szelesség alatt lévő út építéséhez nem járul hozzá.  Tekintettel, hogy a gazdasági és
lakossági porták kialakításában történő út építése meghatározott szélességgel történhet,
ennek függvényében az egyik telekként jelölt terület megközelítőleg 4 méterrel az utca
vonalába esik. Ezen érintett területet előre egyeztetett úton - a kisajátítás és
megvásárlás helyett -  az önkormányzat a jelenlegi telephelyhez történő
hozzácsatolással, területcsereként valósíthatja meg. Az utat önálló helyrajzi számra
tennénk.

Rádi Györgyi képviselő a Pénzügyi bizottság elnöke
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangú szavazattal a képviselő-
testületi ülésre teszi át a napirendi pontot.

Nagy János képviselő
Biztos, hogy új helyrajzi számra kellene tenni, nem lehet hozzácsatolni valamelyik
helyrajzi számhoz a cserébe átadott területet?

Szász János polgármester
Önálló helyrajzi számra kell tenni, belterületként kell, hogy szerepeljen.

Homoki-Szabó József képviselő
Ehhez az útszakaszhoz hozzátervezik a kerékpárutat?

Szász János polgármester
Ez a kerékpárút része a pályázatnak, össze lesz kötve a Szentkúttal. Nagyon sok a
kerékpáros zarándok.

Czombos Ferenc alpolgármester



26

Itt telkeket akarunk kialakítani, ahhoz, hogy a telkek hasznosíthatóak legyenek, kell út,
víz, villany, gáz. Egy-egy telek bejárásán is gondolkodni kell. A másik oldalon is lesz
kieső terület, azt szeretném kérni, hogy ez is kompenzálható legyen. Nincsenek tágas
utcáink, ez jó lenne arra. 

Szász János polgármester
A kérdés az, hogy ebben a kategóriában akarjuk-e ezt a pályázati lehetőséget
hasznosítani?

Rádi Györgyi képviselő
A közbeszerzési eljárásnak külön költsége van?

Szász János polgármester
Mivel a beruházás 18 millió Ft felett van a közbeszerzési eljárás költségével számolni
kell.

Homoki-Szabó József képviselő
A magam részéről támogatom a beruházás megvalósítását.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom, hogy a képviselő-testület meg
kívánja valósítani a Petőfiszállás új gazdasági kiszolgáló út útépítését a Móra Ferenc
utca folytatásában.

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

127/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Az adósságkonszolidációban nem
részesülő önkormányzatok támogatása
keretében tervezett beruházás

H A T Á R O Z A T
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – az adósságkonszolidációban nem részesülő
önkormányzatok támogatása keretében tervezett beruházás tárgyú –
előterjesztését és úgy határoz, hogy meg kívánja valósítani a Petőfiszállás új
kiszolgáló út útépítését a Móra Ferenc utca folytatásában.

Határidő:   folyamatos
Felelős:      Képviselő-testület

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi helyrajzi számú külterületi
ingatlanok tekintetében döntsön a képviselő-testület a belterületbe vonásukról: a
010/66. hrsz.-ú kivett telephely megnevezésű, a 010/92 hrsz.-ú a) szántó művelési ágú
b) telephely megnevezésű, a 010/93 hrsz.-ú, a 010/94 hrsz.-ú, a 010/95 hrsz.-ú, a
010/96 hrsz.-ú, a 012/52 hrsz.-ú szántó művelési ágú és a 013/2 hrsz.-ú kivett út.
Területfelhasználási célként új gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató terület valamint
az ehhez szükséges út kialakítását jelölje meg. Felhatalmazást kérek a testülettől a
belterületbe vonás lefolytatásához szükséges kérelem benyújtására és a vonatkozó
intézkedések megtételére. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

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

127/2016. (VI. 29.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási külterületi ingatlanok
belterületbe történő vonása

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János  polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy a

- Petőfiszállás 010/66 hrsz.-ú kivett telephely megnevezésű,
- Petőfiszállás, 010/92 hrsz-ú a)szántó művelési ágú b)telephely megnevezésű
- Petőfiszállás 010/93 hrsz.-ú szántó művelési ágú,
- Petőfiszállás 010/94 hrsz.-ú szántú művelési ágú,
- Petőfiszállás 010/95 hrsz.-ú szántú művelési ágú,



28

- Petőfiszállás 010/96 hrsz.-ú szántú művelési ágú,
- Petőfiszállás 012/52 hrsz.-ú szántú művelési ágú,
- Petőfiszállás 013/2 hrsz.-ú kivett, út megnevezésű

ingatlanok belterületbe vonását határozza el. Területfelhasználási célként új
gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató terület valamint az ehhez szükséges út
kialakítását jelöli meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a belterületbe vonás
lefolytatásához szükséges kérelem benyújtására és a vonatkozó intézkedések
megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom Pozsár Péter szakmérnök árajánlatát a 010/29., a 010/66., és a
010/86. hrsz-ú ingatlanok telekkialakításával kapcsolatban. 

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

128/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Az adósságkonszolidációban nem
részesülő önkormányzatok támogatása
keretében tervezett beruházás

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – az adósságkonszolidációban nem részesülő
önkormányzatok támogatása keretében tervezett beruházás tárgyú –
előterjesztését és úgy határoz, hogy a 010/29., a 010/66., és a 010/86. hrsz-ú
ingatlanok telekkialakításával (művelési ágból való kivonás, megosztás,
belterületbe csatolás)  kapcsolatos munkálatok elvégzésére a beérkezett
ajánlatok közül Pozsár Péter építési geodéziai szakmérnök (6640 Csongrád,
Hunyadi tér 12) ajánlatát fogadja el.

A Képviselő-testület megbízza Pozsár Péter építési geodéziai szakmérnököt a
munka elvégzésével az ajánlatban szereplő 1.464.672,- Ft összeggel.
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendeletmódosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő:   folyamatos
Felelős:      Szász János polgármester
                 Toldi Zsolt jegyző

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom, hogy a beérkezett ajánlatok közül az út tervezési munkálatainak
elvégzésével a Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft-t bízza meg az
ajánlatban szereplő 3.000.000,- Ft + Áfa tervezési díjért.

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

129/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Az adósságkonszolidációban nem
részesülő önkormányzatok támogatása
keretében tervezett beruházás

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – az adósságkonszolidációban nem részesülő
önkormányzatok támogatása keretében tervezett beruházás tárgyú –
előterjesztését és úgy határoz, hogy Petőfiszálláson az új kiszolgáló útjának
útépítési engedélyezési és földmérési tervdokumentáció tervének elkészítésével
a beérkezett árajánlatok közül Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.
(6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8/A.) ajánlatát fogadja el. 

A Képviselő-testület megbízza a Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő
Kft.-t a munka elvégzésével az ajánlatban szereplő bruttó 3.000.000.- Ft + ÁFA
díjért. 

A Képviselő-testület a költségeket a saját költségvetése terhére biztosítja.

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

Szász János polgármester
A Petőfiszállási új gazdasági kiszolgálóút útépítési beruházás megvalósítását érintően
közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatni. A képviselő-testületnek számolnia kell az
eljárás költségeivel, valamint egyéb szakhatósági díjak költségével is. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy biztosítsa ezen költségeket. 

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

130/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási új gazdasági kiszolgálóút
útépítési közbeszerzési eljárása

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – a Petőfiszállási új gazdasági kiszolgálóút útépítési közbeszerzési
eljárása tárgyú – előterjesztését és úgy határoz, hogy a Petőfiszállási új gazdasági
kiszolgálóút útépítési beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás és egyéb
szakhatósági díjak költségeit a saját költségvetése terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
              Toldi Zsolt jegyző

Homoki-Szabó József 14 óra 30 perckor távozik az ülésről.

XIV. napirend
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Előterjesztés a TOP 3.1.1-1 fenntartható közlekedésfejlesztési
pályázattal kapcsolatos Kerékpárforgalmi vizsgálati

 tanulmány és kerékpárforgali hálózati fejlesztési terv 
elkészítése tárgyában

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

Szász János polgármester
Előzetes árajánlatokat kértem a TOP 3.1.1-15 fenntartható közlekedésfejlesztési
pályázattal kapcsolatosan a kerékpárforgalmi vizsgálati tanulmány elkészítésére és a
kerékpárforgalmi hálózati fejlesztési terv elkészítésére. 

Rádi Györgyi képviselő a Pénzügyi bizottság elnöke
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal a
Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. árajánlatát javasolja elfogadásra.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a Vonalvezető Mérnöki és
Gazdaságfejlesztő Kft. árajánlatát.

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

131/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
A TOP 3.1.1-15 fenntartható közlekedés-
fejlesztési pályázattal kapcsolatos Kerékpár-
forgalmi vizsgálati tanulmány és kerékpár-
forgalmi hálózati fejlesztési terv elkészítése

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a TOP 3.1.1-15 fenntartható közlekedésfejlesztési
pályázattal kapcsolatos kerékpárforgalmi vizsgálati tanulmány és
kerékpárforgalmi hálózati fejlesztési terv elkészítéséről  szóló – előterjesztését
és úgy határoz, hogy a tervezési feladatok elvégzésével a beérkezett árajánlatok
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közül a Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. (6000 Kecskemét,
Katona József tr 6. II./8/A.)  ajánlatát fogadja el.

A Képviselő-testület megbízza a Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő
Kft.-t a munka elvégzésével az ajánlatban szereplő alábbi díjakért:

 Kerékpárforgalmi vizsgálati tanulmány            550.000,- Ft +Áfa
 Kerékpárforgalmi hálózati fejlesztési terv         450.000,- Ft + Áfa

A Képviselő-testület a költségeket a saját költségvetése terhére biztosítja.

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

XV. napirend

Előterjesztés a Péteri-tó természetvédelmi, környezet-
védelmi, vízügyi, ökogazdálkodási kérdései és fejlesztési

lehetőségei tárgyában

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

Szász János polgármester
A Petőfiszállás melletti Péteri tó egy 740 hektáros védett madárrezervátum
központjában helyezkedik el. A madárvilág különösen gazdag a területen, kiemelkedő
értékként kezelik. A madárrezervátum mind természetvédelmi, mint környezetvédelmi,
mind vízügyi szempontból fejlesztési alapot nyújt Petőfiszállás számára. Próbálok a
turisztika irányába is elindulni.  Magyar-szerb pályázati kiírás van folyamatban. Az
együttműködési program keretében vízügyi, természetvédelmi és turisztikai célzatú
projektek támogatására is mód nyílik, ezért felhatalmazást kérek a képviselő-
testülettől, egyrészt, hogy egyeztethessek a hazai szakmai és igazgatási szervezetekkel
(Vízügyi Igazgatóság, Nemzeti Park, megyei önkormányzat, stb.), másrészt, hogy a
megyei szereplők segítségével felkutassuk a lehetséges szerb partnereket a program
keretében megvalósítható projekt koncepció kidolgozása érdekében. 
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Hozzászólás nem lévén, kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a
felhatalmazáshoz.

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

132/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
A Péteri-tó természetvédelmi, környezet-
védelmi, vízügyi, ökogazdálkodási kérdései
és fejlesztési lehetőségei tárgyában

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Péteri-tói természetvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi,
ökogazdálkodási kérdései és fejlesztési lehetőségei tárgyú – előterjesztését és
úgy határoz, hogy felhatalmazza a Polgármestert egyrészt, hogy egyeztessen a
hazai szakmai és igazgatási szervezetekkel (Vízügyi Igazgatóság, Nemzeti Park,
Megyei Önkormányzat, stb.), másrészt, hogy a megyei szereplők segítségével
felkutassa a lehetséges szerb partnereket, a program keretében megvalósítható
projekt koncepció kidolgozására.

Határidő:   folyamatos
Felelős:      Szász János polgármester

XVI. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
kérelme tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Az óvodai létszámra tekintettel a megfelelő személyi feltételek biztosítása érdekében
az óvodavezető kéri, hogy a következő nevelési évtől biztosítsanak lehetőséget arra,
hogy 1 fő pedagógiai asszisztenssel bővüljön személyi állományuk. Kérik, hogy a
képviselő-testület járuljon hozzá 1 fő dajka, pedagógiai asszisztensi képzéséhez.  Az
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óvoda a képzésben való részvételt az intézmény e célra biztosított keretéből 50.000 Ft-
tal támogatja. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a munkavállaló képzésben történő
részvételéhez további 50.000,- Ft összeget biztosítson a saját költségvetésének a
terhére. A felszabadult dajkai álláshelyre szeretnék a tavaly óta az óvodába árirányított
közfoglalkoztatású dolgozót alkalmazni. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 1 fő, dajka munkakörben  történő
foglalkoztatását határozott időtartamra 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig.

Rádi Györgyi képviselő a Pénzügyi bizottság elnöke
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal  támogatja 1
fő dajka pedagógiai asszisztens képzésben való részvételét.

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

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

133/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
kérelme

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda kérelméről szóló –
előterjesztését és úgy határoz, hogy engedélyezi 1 fő dajka, pedagógiai
asszisztens képzésben való részvételét továbbá annak elvégzését követően e
munkakörben történő foglalkoztatását. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az óvoda a képzésben való
részvételt az intézmény e célra biztosított keretéből 50.000 Ft-tal támogatja.
A Képviselő-testület a munkavállaló képzésben történő részvételéhez további
50.000,- Ft összeget biztosít az önkormányzat költségvetésének tartaléka terhére.

A Képviselő-testület engedélyezi 1 fő, dajka munkakörben  történő
foglalkoztatását határozott időtartamra 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus
31-ig.

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

XVII. napirend

Előterjesztés Mikuláss Endre Dezsőné
védőnő kérelme tárgyában

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

Szász János polgármester
2016. június 8-án megtartott szakfelügyelet alkalmával vizsgálták a védőnői
szolgálatnál a minimum feltételeket. Ezen vizsgálat szerint hiányzik a csecsemő
hosszmérő, valamint kullancskiszedő csipesz. Kéri, hogy ezen eszközök beszerzéséhez
járuljon hozzá a testület.

Rádi Györgyi képviselő Pénzügyi bizottság elnöke
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal támogatja
az eszközbeszerzést.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom, hogy a képviselő-testület járuljon
hozzá az eszközbeszerzéshez. 

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

134/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Mikuláss Endre Dezsőné védőnő
kérelme

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Mikuláss Endre Dezsőné védőnő kérelméről szóló -
előterjesztését és úgy határoz, hogy hozzájárul a védőnői szolgálat részére 
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 1 db csecsemő hosszmérő                                             bruttó  15.000,- Ft,
 1 db kullancskiszedő csipesz                                          bruttó    1.800,- Ft

beszerzéséhez.

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

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

XVIII. napirend

Előterjesztés a Bácsvíz Zrt. víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulással kapcsolatos szerződés hatályon

kívül helyezése és új megállapodás kötése
tárgyában

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

Szász János polgármester
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 72. § (2) bekezdése 2016.
július 4. napján módosul és az alábbi tartalommal lép hatályba: „A víziközmű-
fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató saját nevében és javára szedi be és
jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt vagy az üzemeltetési szerződésből
fakadó felújítási, pótlási és beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig
felhasználni, összhangban a Hivatal által jóváhagyott gördülő fejlesztési tervvel. E
körben a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a víziközmű-szolgáltató tulajdonába
tartozó rendszerfüggetlen víziközmű-elem felújítására vagy pótlására is
felhasználható”. Tekintettel arra, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. jelenleg az Önkormányzat
nevében és javára szedi be a hozzájárulás összegét, szükséges a Felek közt fennálló
vonatkozó szerződés hatályon kívül helyezése, és új megállapodás megkötése.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a szerződés hatályon kívül
helyezéséhez, valamint hatalmazzanak fel az új megállapodás megkötésére és
aláírására.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal  a következő határozatot hozza:

135/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
A Bácsvíz Zrt. víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulással kapcsolatos szerződés
hatályon kívül helyezése és új megállapodás
megkötése

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Bácsvíz Zrt. víziközmű-fejlesztési hozzájárulással
kapcsolatos szerződés hatályon kívül helyezése és új megállapodás megkötése
tárgyú – előterjesztését és úgy határoz, hogy a 2013. december 30-án megkötött
és jelenleg fennáló víziközmű-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos szerződést
hatályon kívül helyezi.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező  új megállapodás megkötésére és aláírására.  

Határidő:    2016. július 8.
Felelős:       Szász János polgármester

XIX. napirend

E g y e b e k:

Előadó: Szász János polgármester

a.) Tájékoztatás az igazgatási szünet időpontjával kapcsolatban
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Szász János polgármester
Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a Petőfiszállási hivatalnál az igazgatási
szünet időpontja július 18-tól – július 22-ig, és augusztus 22-től – augusztus 26-ig
lenne.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá az igazgatási szünet
tartásához. 

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

136/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás az igazgatási szünet
időpontjáról

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Szász
János polgármester – tájékoztatás az igazgatási szünet időpontjáról szóló –
előterjesztését és úgy határoz, hogy a Petőfiszállási Közös Önkormányzati
Hivatalnál engedélyezi az igazgatási szünet tartását.

Az igazgatási szünet időpontjai:

 2016. július 18-tól – július 22-ig, valamint
 2016. augusztus 22-től – augusztus 26-ig.

Határidő: folyamatos
Felelős:    képviselő-testület

b.) Tájékoztatás a TOP 1.4.1-15  3 csoportos új óvoda építése
Petőfiszálláson pályázattal tárgyában

Szász János polgármester
Az Államkincstártól értesítést kaptunk, hogy  „A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével című felhívására benyújtott, TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00025
azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünk jogosultsági vizsgálatát
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elvégezték. A támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági
szempontoknak, ezért támogatási kérelmünket döntésre terjesztik elő. 
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy vegyék tudomásul a tájékoztatást.  

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

137/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a TOP 1.4.1-15  3 csoportos
új óvoda építése Petőfiszálláson
pályázat tárgyában 

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Szász
János polgármester tájékoztatását a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00025
azonosítószámmal nyilvántartott 3 csoportos új óvoda építésével kapcsolatban. 

Határidő: azonnal
Felelős:    képviselő-testület

c.) Előterjesztés az augusztus 20-i fellépőkkel kapcsolatban

Szász János polgármester
Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is megrendezzük a „Szállási Napokat”
augusztus 20-án. A délutáni programok színesítésére előadóművészeket szeretnék
meghívni. Előzetes tárgyalást folytatunk a „Happy Gang” nevű 3 fős zenekarral, akik
könnyűzenét játszanak, valamint a „Sógorok” nevű mulatós zenét játszó művészekkel.
Tűzijátéknak mindenféleképp lennie kell, aminek a költsége tavaly 200.000,- Ft körül
volt.  Szeretném, ha az augusztus 20-i rendezvény kiadásainak fedezésére 800.000,- Ft
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összeget biztosítana a testület. Az összeg felhasználásáról egy későbbi testületi ülésen
beszámolunk. 
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat. 

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

138/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Előterjesztés az augusztus 20-i
fellépőkkel kapcsolatban

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – előterjesztés az augusztus 20-i fellépőkkel kapcsolatos
tárgyú – előterjesztését és úgy határoz, hogy az augusztus 20-án megrendezendő
„Szállási Napok” költségeinek fedezésére 800.000,- Ft összeget biztosít a saját
költségvetése terhére. 

A képviselő-testület a költségekről részletes tájékoztatást kér.

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
               Toldi Zsolt jegyző

d.) Előterjesztés a Petőfiszállás Kultúrájáért és Egészségéért
Közalapítvány megszüntetése tárgyában

Szász János polgármester
Dr. Dobák Nándor Ügyvéd Úrtól segítséget kértem az alapítvány megszüntetésével
kapcsolatban. Az alapítvány megszüntetéséről szóló határozatba bele kellene
fogalmazni, hogy miért akarjuk megszüntetni.  Indoklásként bele lehetne írni, hogy
Petőfiszállás községben több civil szervezet is működik – Nagycsaládosok
Petőfiszállási Egyesülete, Petőfiszállási Községi Sportegyesület stb. – mely civil
szervezetek elsődleges céljai és feladatai többségében megegyeznek a közalapítvány
céljaival. A Képviselő-testület véleménye szerint ezen civil szervezetek az
Önkormányzat lehetőségeihez mérten történő támogatása által hatékonyabban elérik,



41

illetve elvégzik a közalapítvány által is meghatározott közfeladatokat, illetőleg célokat
is. Ezen civil szervezetek széleskörű helyi, társadalmi támogatottsággal bírnak,
tevékenyen részt vesznek a helyi közösségi életben. A Képviselő-testület mérlegelte a
közalapítvány működtetése során felmerülő gazdasági, társadalmi szempontokat –
különös tekintettel a közpénzek hatékonyabb felhasználására – és arra a döntésre jutott,
hogy a közfeladat ellátásának biztosítása a helyi civil szervezeteken keresztül
hatékonyabban megvalósítható.

Gyöngyösi Péter képviselő
Utána kellene járni, hogy mi lesz az alapítvány pénzével.

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

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

139/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
A Petőfiszállás Kultúrájáért és Egészségéért
Közalapítvány megszüntetése

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Petőfiszállás Kultúrájáért és Egészségéért
Közalapítvány ( 6113 Petőfiszállás, Kossuth u. 6.) megszüntetése tárgyú -
előterjesztését és úgy határoz, hogy a közalapítványt meg kívánja szüntetni az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése
alapján figyelemmel arra, hogy a közalapítvány elsődleges céljának
megvalósítása és a közfeladata ellátásának biztosítása más módon
hatékonyabban megvalósítható. 

Indokolás

Petőfiszállás községben több civil szervezet is működik – Nagycsaládosok
Petőfiszállási Egyesülete, Petőfiszállási Községi Sportegyesület stb. – mely civil
szervezetek elsődleges céljai és feladatai többségében megegyeznek a
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közalapítvány céljaival. A Képviselő-testület véleménye szerint ezen civil
szervezetek az Önkormányzat lehetőségeihez mérten történő támogatása által
hatékonyabban elérik, illetve elvégzik a közalapítvány által is meghatározott
közfeladatokat, illetőleg célokat is. Ezen civil szervezetek széleskörű helyi,
társadalmi támogatottsággal bírnak, tevékenyen részt vesznek a helyi közösségi
életben. A Képviselő-testület mérlegelte a közalapítvány működtetése során
felmerülő gazdasági, társadalmi szempontokat – különös tekintettel a közpénzek
hatékonyabb felhasználására – és arra a döntésre jutott, hogy a közfeladat
ellátásának biztosítása a helyi civil szervezeteken keresztül hatékonyabban
megvalósítható.

Határidő: folyamatos
Felelős: Képviselő-testület

e.) Előterjesztés eszközbeszerzés tárgyában /„Startmunka mintaprogram/

Szász János polgármester
Az önkormányzat részére fóliát szeretnék vásárolni, melynek költsége 100.000,- Ft
lenne. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy ezen összeget biztosítsa a saját
költségvetése terhére.

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

140/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Előterjesztés eszközbeszerzés 
tárgyában

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a  fóliavásárlással kapcsolatos kiadások tárgyú –
előterjesztését és úgy határoz, hogy fóliavásárlásra 100.000,- Ft összeget biztosít
a saját költségvetése terhére.

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

Határidő:  azonnal
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Felelős:     Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

f.) Előterjesztés az Antenna Hungaria Zrt. kérelme antennával történő    
           betelepülés tárgyában

Szász János polgármester
Az Antenna Hungaria Zrt. végzi a „Sulinet 2” nevű, közoktatási intézményeket 100
Mbps sávszélességgel ellátó hálózat építését. E projekt keretén belül szeretnék bekötni
az iskolát, amihez be kell települniük 1 db antennával, azonban ez a Telenor
petőfiszállási tornyára statikai problémák miatt nem lehetséges. Két lehetőség van,
vagy a Művelődési ház tetejére, vagy az önkormányzat udvarán álló toronyra
települnének be. A bérleti díj mértékét illetően mivel nem üzleti célú, hanem közcélú
összeköttetésről van szók, 120.000,- Ft+Áfa/év az ajánlatuk, 5 éves határozott idejű
bérleti időtartam mellett. Ha el tudjuk fogadni, akkor már holnap jönnének szerelni. 

Nagy János képviselő
A lakosság felé is fog szolgáltatni?

Rádi Györgyi képviselő
Az iskolákat fogja felerősíteni.

Szász János polgármester
A Művelődési házra nem akarom feltenni, az önkormányzat udvarán álló tornyot úgy
sem használja senki. Lehetne egyezkedni velük, bérleti díjnak kérhetnénk 150.000,-
Ft+Áfa/év bérleti díjat is. 
Több hozzászólás nem lévén kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá,
az Antenna Hungária Zrt.-nek az önkormányzat udvarán lévő toronyra való
betelepüléshez, 150.000,- Ft+Áfa/év bérleti díj ellenében. 

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

141/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Az Antenna Hungaria Zrt. kérelme 
antennával történő betelepülésre

H A T Á R O Z A T
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – az Antenna Hungaria Zrt. kérelme antennával történő
betelepülés tárgyú - előterjesztését és úgy határoz, hogy hozzájárul, hogy az
Antenna Hungaria Zrt. betelepüljön 1 db antennával az önkormányzat udvarában
álló toronyra.

A Képviselő-testület a bérleti díj mértékét 150.000,- Ft+Áfa/év összegben
határozza meg.

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

Határidő:  azonnal
Felelős:     Szász János polgármester
                Toldi Zsolt 

g.)  Polgármester részére felhatalmazás a képviselő-testülettől

Toldi Zsolt jegyző
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletében felhatalmazta a
polgármestert a kiadásokról való, a rendeletben rögzített előirányzatokon belüli
döntések tekintetében rendkívüli esetben, amennyiben a képviselő-testület
összehívására a határidő rövidsége miatt nincs mód. Ezen átruházott döntés értékhatára
jelenleg esetenként a 200.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. A Képviselő-testülettől
szeretnék határozat formájában egy felhatalmazást kérni, hogy ezen összeg 500.000,-
Ft-ra módosuljon és így kerüljön beépítésre a rendeletbe annak következő
módosításakor. Ennek oka, hogy ne kelljen mindig összehívni a testület tagjait ha a
200.000,- Ft-os összeghatáron felüli vásárlásról van szó.

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

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

142/2016. (VI.29.) ÖKT. határozat
Javaslat az önkormányzat költségvetési
rendeletének módosítására

H A T Á R O Z A T
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi
Zsolt jegyző – Javaslat az önkormányzat költségvetési rendeletének
módosítására tárgyú - előterjesztését és úgy határoz, hogy kezdeményezi az
önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását azzal, hogy a
polgármester hatáskörébe átruházott –rendkívüli helyzetben való kiadásokat
érintő - döntés értékhatárát 500.000,- Ft összegre módosítja. 

Határidő:  azonnal
Felelős:     Szász János polgármester
                Toldi Zsolt

Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a
testület nyílt ülését 16 órakor bezárom.

K.m.f.

 Szász János                                                            Toldi Zsolt 
polgármester jegyző

Rádi Györgyi       Gyöngyösi Péter
jegyzőkönyv-hitelesítők




