
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
szeptember 21-én a Petőfiszállási Községi Önkormányzat Közösségi Szolgáltató
Házában 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
                         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

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 fő
képviselőből  jelen van 5 fő, 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 Gyöngyösi
Péter képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal elfogadja a 2016. szeptember 21-i testületi ülés jegyzőkönyv-
vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.

Szász János polgármester
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A napirendi pontokat javaslom kiegészíteni az alábbiakkal:

Egyebek:
a.) Tájékoztatás aktualitásokról
d.) Tájékoztatás bérleti díjból befolyt összeg felhasználásáról

A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.

1.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
harmadik módosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés a Gördülő fejlesztési terv véleményezése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

3.) Előterjesztés a felsőfokú oktatási intézményben tanulók anyagi támogatása
tárgyában
Előadó:  Szász János polgármester

4.) Előterjesztés az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosítása
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

5.) Előterjesztés a Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

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

7.) Előterjesztés a Petőfiszállás 24 A jelű erdőt érintő munkálatok  tárgyában
Előadó:  Szász János polgármester

8.) Előterjesztés a Petőfiszállási Körzeti Megbízotti Iroda és a Faluház
érintésvédelmi munkálatainak elvégzése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

9.) Előterjesztés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Zrt.-vel kötendő bérleti szerződés
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

10.) Előterjesztés a Péteri-tó természetvédelemi, környezetvédelmi, vízügyi,
ökogazdálkodási kérdései és fejlesztési lehetőségei  tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
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11.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesülő Önkormányzatok
támogatása keretében tervezett beruházás tárgyában
Előadó:  Szász János polgármester

12.) Előterjesztés a TOP 3.1.1-15 fenntartható közlekedésfejlesztési pályázattal
kapcsolatos auditálási tevékenység tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

13.) Közös tulajdonú rendezvénysátor fejlesztésére fordított anyagi támogatás
felhasználásának elszámolása  tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

14.) Előterjesztés a Petőfiszállás, 318 hrsz-ú kivett, beépítetlen terület felosztása és a
kialakuló ingatlanok értékének meghatározása, valamint az újonnan
kialakításra kerülő telek vételárának meghatározása   tárgyában
Előadó:  Szász János polgármester

15.) Előterjesztés a jégkárt elszenvedett településeken élő családok megsegítése 
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

16.) Előterjesztés a népszavazás lebonyolításával kapcsolatos megbízási díjak
tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

17.) Előterjesztés ASP rendszer országos kiterjesztéséhez kapcsolódó KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 pályázat tárgyában (szóbeli)
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

18.) E g y e b e k:
Előadó: Szász János polgármester
a.) Tájékoztatás aktualitásokról (szóbeli)
b.) Tájékoztatás a „Szállási napok” költségeivel kapcsolatban
c.) Előterjesztés a SZIME Bács-Kiskun Megyei Tagozatának székhelyéről való

döntés tárgyában
d.) Tájékoztatás bérleti díjból befolyt összeg felhasználásáról (szóbeli)

Zárt ülés:

1.) Előterjesztés szociális helyzetre való tekintettel kért önkormányzati támogatás
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
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2.) Előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak és a polgármesteri, alpolgármesteri
költségtérítésről való lemondás felülvizsgálata tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

3.) Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat dolgozóinak bérkiegészítése
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

4.) Előterjesztés személyt érintő kérdés tárgyában (szóbeli)
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal elfogadja a 2016. szeptember 21-i  testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeletének harmadik módosítása tárgyában

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

Szász János polgármester
A költségvetési rendelet módosítása a júliusi módosítás óta bekövetkezett változások
miatt vált szükségessé. A költségvetés főösszege 52.988.000,- Ft-al nő, melyből
50.000.000,- Ft a betétlekötés kiadási és a visszavezetés bevételi előirányzata, melyet
szerepeltetni kell akkor is ha ez nem végleges pénzelköltés és nem tényleges bevétel.
A költségvetési rendelet módosításába beépülnek a Közös Hivatali költségvetésének
együttes ülésen elfogadott módosítása, továbbá a szociális intézménynél felmerült új
kiadásokra tervezett előirányzatok. Közfoglalkoztatásra 2015. év végén előleget
kaptunk 2.059.000,- Ft összegben, melyet a személyi juttatásokhoz és a járulékokhoz
építettünk be.  A felhalmozási kiadások esetében a szociális intézmény mosógép
beszerzésének fedezete az Önkormányzatnál volt, ezt át kell csoportosítani az
intézmény költségvetésébe. A testületnek a júniusi ülés határozatában foglaltaknak
megfelelően a költségvetési rendelet szövegében módosul a polgármester átruházott
hatáskörben, rendkívüli esetben hozható, költségvetési előirányzatokon belüli
döntésének értékhatára, amely 500.000,- Ft-ra változik. 
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Nagy János az Ügyrendi bizottság elnöke
Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja.

Rádi Györgyi a Pénzügyi bizottság elnöke
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a költségvetési rendelet-
módosítását.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét Petőfiszállás
Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról. 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2016.(VII.22.)

Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 25.)  önkormányzati rendelet módosításáról

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

II. napirend

Előterjesztés a Gördülő fejlesztési terv véleményezése
tárgyában

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

Szász János polgármester
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A BÁCSVÍZ Zrt. Petőfiszállás Község Önkormányzata megbízása alapján elkészítette
Petőfiszállás közműves vízellátásához kapcsolódó gördülő fejlesztési tervét. A tervet a
Képviselő-testületnek véleményezni szükséges, amely véleménnyel együtt tudja a
gördülő fejlesztési tervet a szolgáltató a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal felé jóváhagyásra benyújtani.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6  igen)
szavazattal  a következő határozatot hozza:

160/2016. (IX. 21.) ÖKT. határozat
Gördülő fejlesztési terv véleményezése

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – gördülő fejlesztési terv véleményezése tárgyú –
előterjesztését, és úgy határoz, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. által elkészített gördülő
fejlesztési tervet elfogadja, a tervvel kapcsolatban módosítással nem kíván élni.

Határidő:   azonnal
Felelős:      Képviselő-testület
                 Szász János polgármester

III. napirend

Előterjesztés a felsőfokú oktatási intézményben tanulók
anyagi támogatása tárgyában

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

Szász János polgármester
A 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16.§-a értelmében az önkormányzat anyagi
helyzetétől függően, amennyiben a költségvetésben szociális ellátásokra biztosított
állami hozzájárulás arra lehetőséget ad, megállapíthat anyagi, jövedelmi viszonyok
vizsgálata nélkül évente egy alkalommal tankönyv, beiskolázási vagy időskorúak
meghatározott köre részére egyszeri pénzbeli támogatást.
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A tavalyi évben is 10.000,- Ft anyagi támogatást nyújtott a képviselő-testület azoknak,
akik főiskolán vagy egyetemen folytattak tanulmányokat. A lakosság körében
hirdetmény útján tesszük közzé a testület határozatát. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a támogatáshoz.

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

161/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
Felsőfokú oktatási intézményben
tanulók anyagi támogatása

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester  - a felsőfokú oktatási intézményben tanulók anyagi
támogatásáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a főiskolán vagy
egyetemen tovább tanuló helyi fiatalok részére 10.000,- Ft anyagi támogatást
nyújt a saját költségvetése terhére. 

A támogatás folyósításához az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

 főiskolán, vagy egyetemen folytatott tanulmányok,
 nappali tagozatos képzés,
 iskolalátogatási igazolás bemutatása,
 írásban benyújtott kérelem a képviselő-testülethez (az erre rendszeresített

formanyomtatványon).
 Benyújtási határidő: 2016. október 21. 12 óra

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a határozat hirdetmény
útján történi közzétételéről.

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
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IV. napirend

Előterjesztés az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának
módosítása tárgyában

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

Szász János polgármester
Az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosítását kezdeményezem az
Önkormányzat konyháján végzett külső étkeztetés és a szociális étkeztetés biztosítása
miatt. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján a külső étkezők
étkeztetésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket a 049010 Máshova nem sorolt
gazdasági ügyek kormányzati funkción kell elszámolni. Az időskorúak szociális
étkeztetését a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ látja el az
Önkormányzattól vásárolt élelmezéssel. Ezen étkeztetés bevételeit és kiadásait a
107051 Szociális étkeztetés kormányzati funkción kell elszámolni.
A változás a Törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjától kezdődik.
Kérem a  képviselő-testület tagjait, a határozat-tervezet elfogadására.

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

162/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
Az önkormányzat törzskönyvi
nyilvántartásának módosítása

H A T Á R O Z A T

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



9

        049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

        107051 Szociális étkeztetés

kormányzati funkciókat.

A hatályos kormányzati funkciókat a határozat-tervezet 1. számú melléklete
tartalmazza.

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

V. napirend

Előterjesztés Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő  támogatás tárgyában

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

Szász János polgármester
A belügyminiszter pályázatot hirdetett  a helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 
A támogatásra az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok
pályázhatnak. Az önkormányzat egyfajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet
támogatást. A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a
pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 10 napon belül dönt, de legkésőbb
2016. október 30-ig.

Toldi Zsolt jegyző
2015. évben 100 m3 fát igényelt meg az Önkormányzat, amelyből 51 m3

megállapításáról döntöttek a támogatói okiratban. Az 51 m3 tűzifa önereje: 64.770,- Ft
volt.
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A tűzifából 102 főt támogatott az önkormányzat.

Szász János polgármeser
A fát a Bugaci KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.-től szeretnénk hozni.
Javaslom, a képviselő-testületnek, hogy 142 m3-re adjuk be az igényünket, melynek az
önereje  180.340.- Ft.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

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

163/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
A települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás 

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Szász
János polgármester – a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló – előterjesztését és úgy
határoz, hogy

 a programban részt kíván venni;
 a támogatáshoz szükséges 180.340,- Ft önerőt, valamint szállítási

költséget az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja;
 az igényelt 142 m3 keménylombos tűzifát a KEFAG Kiskunsági Erdészeti

és Faipari Zrt.-től (Kecskemét, József A. u. 2.) kívánja megvásárolni,
 az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől

ellenszolgáltatást nem kér.

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

VI. napirend
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Előterjesztés a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda kérelme
tárgyában

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

Szász János polgármester
Az óvoda vezetője köszönetét fejezi ki a képviselő-testület tagjainak, azért, hogy
engedélyezték szeptember 1-től 1 fővel bővülhessen az óvoda állománya. A
pedagógiai asszisztensi képzés szeptembertől – májusig tartó időszakban fog indul. Az
óvoda vezetője kéri, hogy a testület előző határozatában megfogalmazott kitételtől
eltérhessen, és ne csak a képzés elvégzését követően lehessen e munkakörben
alkalmaznia.
Jelenleg 53 fő a gyermekek száma az óvodában. A Bács-kiskun Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Kiskunfélegyházi Tagintézménye 3 fő gyermeknek szakértői véleménye
szerint btmn-s státuszt határozott meg, akiknek fejlesztő pedagógus által kell
biztosítani a heti 2-2 alkalommal a fejlesztést. A Látásvizsgáló Gyógypedagógiai SNI-
s státuszt diagnosztizált, akiknek különböző óra meghatározásban látássérültek
pedagógiája szakos gyógypedagógiai terapeuta, logopédus, mozgás terapeuta, illetve
gyógypedagógus általi ellátása szükséges. Az óvodának ezeket az ellátásokat
biztosítani kell. A logopédus, a mozgásterapeuta és a tiflopedagógus
foglalkoztatásának a költsége 2016. évre 351.272,- Ft.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a költségekhez.

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

164/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
A Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
kérelem

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Szász
János polgármester – a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda SNI-s és BTMN-es
státuszú gyermekeinek ellátásáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a
feladat ellátásához szükséges tiflopedagógus, mozgásfejlesztő gyógypedagógus,
mozgásterapeuta (TSMT), logopédus, gyógypedagógus foglalkoztatását a
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2016/2017 óvodai nevelési év során a vonatkozó szakvéleményekben előírt
óraszámban engedélyezi.

A Képviselő-testület a fenti feladatok ellátásának 2016. évre jutó költségét –
351.272 Ft – az önkormányzat költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza az óvodavezetőt a megbízási szerződések
aláírására.

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

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

      Kőrös Anikó óvodavezető

Szász János polgármester
A Képviselő-testület a júniusi testületi ülésén hozott határozatában úgy döntött, hogy
engedélyezi 1 fő dajka pedagógiai asszisztens képzésben való részvételét, továbbá
annak elvégzését követően e munkakörben történő foglalkoztatását. Az óvodavezető
kéri, hogy ne csak a képzés elvégzését követően lehessen e munkakörben alkalmazni,
hanem már 2016. szeptemberétől.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá.

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

165/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
A Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
kérelem

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Szász
János polgármester – a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda kérelméről szóló –
előterjesztését és úgy határoz, hogy engedélyezi a jelenleg dajka munkakörben
foglalkoztatott munkatárs 2016. szeptember 1-től időponttól (képzés elvégzése
megelőző időpont)  történő, pedagógiai asszisztens munkakörben való
foglalkoztatását.
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A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
               Toldi Zsolt jegyző
               Kőrös Anikó óvodavezető

VII. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállás 24 A jelű erdőt érintő
munkálatok tárgyában

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

Szász János polgármester
A 24/A jelű erdőterületünkön történt erdősítés egyszálra metszése szükségesség vált. E
munka elvégzésével megbízzuk Rákóczi Ferenc Csólyospálosi egyéni vállalkozót, aki
22.000,- Ft/ha vállalkozói díjért elvégzi ezt a feladatot. Kérem a képviselő-testület
tagjait, hogy járuljanak hozzá.

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

166/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
A Petőfiszállás 24 A jelű erdőt
érintő munkálatok

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Petőfiszállás 24 A jelű erdőt érintő munkálatok tárgyú –
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előterjesztését és úgy határoz, hogy az érintett területen történt erdősítés
egyszálra metszése elvégzésére vállalkozói szerződést köt Rákóczi Ferenc (6135
Csólyospálos, Ady E. u. 5.) egyéni vállalkozóval a határozat mellékletét képező
formában és tartalommal.
A  242.000,-Ft összegű vállalkozói díjat a Képviselő-testület az önkormányzat
költségvetésének tartaléka  terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.

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

Határidő: folyamatos
Felelős:   Szász János polgármester

VIII. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállási Körzeti Megbízotti Iroda
és a Faluház érintésvédelmi munkálatainak elvégzése tárgyában

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

Szász János polgármester
A Körzeti Megbízotti Irodánál és a Faluháznál  is megtörtént az érintésvédelmi
felülvizsgálat, melynek jegyzőkönyve alapján kértünk  árajánlatokat villanyszerelési
munkákra.  Tarjányi Antal egyéni vállalkozó ajánlatát javaslom elfogadásra, mivel ő
már dolgozott nálunk és a legjobb ajánlatot is ő adta.  A Faluháznál az érintésvédelmi
munkálatok elvégzésére a kalkulált anyagár: 494.440,-Ft, a kalkulált munkadíj:
210.000,- Ft, a Körzeti Megbízotti Irodánál a kalkulált anyagár 42.575,- Ft, a kalkulált
munkadíj 25.000,- Ft.

Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom, a körzeti megbízotti iroda
érintésvédelmi munkálataira vonatkozó árajánlatot Tarjányi Antal egyéni vállalkozó
részéről. 

Petőfiszállás Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal  a következő határozatot hozza:
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167/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
Körzeti Megbízotti Irodánál
érintésvédelmi munkálatok
elvégzése

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester  - Körzeti Megbízotti Iroda érintésvédelmi munkálatainak
elvégzése tárgyú - előterjesztését és úgy határoz, hogy a Petőfiszállási Körzeti
Megbízotti Irodánál (Petőfiszállás, Kossuth L. u. 10.)  az érintésvédelmi
munkálatok elvégzésére a beérkezett ajánlatok közül  Tarjányi Antal  egyéni
vállalkozó (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 33.) árajánlatát fogadja el, az
árajánlatban szereplő   67.575,- Ft összeggel, melyből a

 kalkulált anyagár       42.575,- Ft,
 kalkulált munkadíj    25.000,- Ft.

A  képviselő-testület az érintésvédelmi munkálatok és az anyagár  költségét a
saját költségvetése terhére biztosítja. 

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

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

Toldi Zsolt    

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a Faluház érintésvédelmi munkálataira vonatkozó árajánlatot
Tarjányi Antal egyéni vállalkozó részéről. 

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

168/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
Faluháznál érintésvédelmi
munkálatok elvégzése
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H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester  - Faluház érintésvédelmi munkálatainak elvégzése tárgyú -
előterjesztését és úgy határoz, hogy a Petőfiszállási Faluháznál (Petőfiszállás,
Ady E. u. 1.)  az érintésvédelmi munkálatok elvégzésére a beérkezett ajánlatok
közül  Tarjányi Antal  egyéni vállalkozó (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 33.)
árajánlatát fogadja el, az árajánlatban szereplő   704.440,- Ft összeggel, melyből
a

 kalkulált anyagár       494.440,- Ft,
 kalkulált munkadíj    210.000,- Ft.

A  képviselő-testület az érintésvédelmi munkálatok és az anyagár  költségét a
saját költségvetése terhére biztosítja. 

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

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

Toldi Zsolt    

IX. napirend

Előterjesztés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Zrt.-vel 
kötendő bérleti szerződés tárgyában

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

Szász János polgármester
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Önkormányzatunkat megkereste a DIGI Távközlési és Szolgáltató Zrt. a célból, hogy
mobil, cellás rádiótelefon hálózatfejlesztési igényükhöz – lehetőség szerint –
biztosítson megfelelő területet településünk.
Az önkormányzat tulajdonában lévő – az autópálya mellett elhelyezkedő – 026/20
hrsz.-ú 3526 m2 területű, 3,13 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlan alkalmas a
fenti fejlesztésre. Az ingatlant jelenleg a Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet béreli, de
a bérlővel folytatott egyeztetés eredményeként a beruházáshoz szükséges 400 m2
nagyságú területet a termelésből való kivételt (ezáltal külön alszámon történő
feltüntetést) követően az önkormányzat rendelkezésre bocsáthatja a Zrt. részére bérlet
formájában. A bérleti díj mértéke 500.000,- Ft/év lenne. Kérem a képviselő-testület
tagjait, a bérleti szerződés elfogadására, valamint arra, hogy az érintett terület
termelésből való kivételéhez kapcsolódó költségekre 70.000,-Ft összeget biztosítson az
önkormányzat költségvetésének tartaléka terhére. 
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

169/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
DIGI Távközlési és Szolgáltató
Zrt.-vel kötendő bérleti szerződés 

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester  - a DIGI Távközlési és Szolgáltató Zrt.-vel kötendő bérleti
szerződés tárgyú - előterjesztését, és úgy határoz, hogy a DIGI Távközlési és
Szolgáltató Zrt.-vel (1134 Budapest, Váci út 35.) az önkormányzat tulajdonát
képező Petőfiszállás, 026/66 hrsz.- ú, szántó művelési ágú 400 m2 nagyságú
területére vonatkozó bérleti szerződést a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület az érintett terület termelésből való kivételéhez kapcsolódó
költségekre – földmérői díj, kivonási és eljárási költségek – 70.000 Ft összeget
az önkormányzat költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

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

Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Képviselő-testület

Szász János polgármester

X. napirend

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

 lehetőségei tárgyában

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

Szász János polgármester
A Péteri-tó Petőfiszállás környezetének egyik meghatározó természeti értéke. A tó
általános állapota leromlott, műszaki berendezései tönkrementek, a szükséges
fejlesztések és karbantartási munkák elmaradtak. Kidolgoztunk egy fejlesztési
koncepciót a Megyei Önkormányzat, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park
munkatársaival is konzultálva annak érdekében, hogy egy új fejlesztési pályára állítsa a
tavat és környezetét. A koncepció alapján el kell végezni a szükséges előkészítési,
tervezési és pályázatírási feladatokat annak érdekében, hogy az Önkormányzat
sikeresen pályázhasson fejlesztési forrásra a hamarosan nyíló IPA Magyarország
Szerbia határon átnyúló együttműködési programban.
A Kiskunsági Nemzeti Park 200 millió Ft értékű beruházást tervez a területen,
melynek fő célja a mederben található osztógátak felszámolása, elbontása, az eredeti
meder helyreállítása, a Dong-éren lévő műtárgyak felújítása és ezáltal a folyamatos
vízpótlás biztosítása, a tó vízmennyiségének növelése, a nádassal borított terület
csökkentése, kilátó építése a tóparton.  Az IPA  beruházás keretében tervezett
tevékenységek kb. 60 millió Ft értéket képeznek, melyből az alábbi célok kerülhetnek
megvalósításra: tanösvény Pálmonostora felől Petőfiszállásig, kereskedelmi
szálláshely létrehozása, tanösvény kialakítása, kilátópont a tó körül, a tavat és a
településeket összekötő turista utak meghatározása és turista jelzéses ellátása,
pihenőhelyek kialakítása a tanösvény mentén.

Nagy János képviselő
Én is örülök az egész Péteri tó fejlesztésének, mait szeretnék ajánlani, hogy a
kivitelező vegye figyelembe az ott még lakók lakóhelyükhöz való megközelítését.
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Szász János polgármester
Kunsági Természetvédelmi Szakemberek szakmai ajánlása alapján fogják a beruházást
elvégezni. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a tájékoztatóm elfogadni szíveskedjen.

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

170/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
Péteri-tó természetvédelmi, környezetvédelmi,
vízügyi, ökogazdálkodási kérdései és
fejlesztési lehetőségei

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester  - a Péteri-tó természetvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi,
ökogazdálkodási kérdései és fejlesztési lehetőségei tárgyú – tájékoztatását és azt
tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

XI. napirend

Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesülő
Önkormányzatok támogatása keretében tervezett

beruházás tárgyában 

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

Szász János polgármester
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A Képviselő-testületnek határozat formájában kell dönteni arról, hogy 2016. évben
meg kívánja valósítani a Petőfiszállás új kiszolgáló út útépítését a Móra Ferenc utca
folytatásában. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával Tóth Csaba közbeszerzési
szakértőt bíznánk meg. Az eljárás díja  a beruházás nettó értékének 1,5 %-a, valamint a
hirdetmény közzétételi díja 80.000,- Ft, mely összegeket a költségvetésünk tartaléka
terhére biztosítanánk.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

171/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
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 az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület 2016. évben meg kívánja valósítani a Petőfiszállás új
kiszolgáló út útépítését a Móra Ferenc utca folytatásában.
2. A Képviselő-testület a feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolításával
megbízza Tóth Csaba akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (6044
Kecskemét, Putnoki János u. 27.), amelynek díját – a beruházás nettó értékének
1,5 %-a -, valamint a hirdetmény közzétételi díjának 80.000,- Ft költségét az
önkormányzat költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

XII. napirend

Előterjesztés a TOP 3.1.1-15 fenntartható közlekedésfejlesztési
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pályázattal kapcsolatos auditálási tevékenység tárgyában

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

Szász János polgármester 
A közlekedésfejlesztési tárgyú TOP-os pályázatunk esetében a tervek auditálását el
kell végezni. Árajánlatot kértünk az Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft-től a
közúti biztonsági audit elkészítésére az alábbi helyszínekre készült tervekre
vonatkozóan: településkapu kiépítése a Kossuth Lajos utcánál, településközpont
forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági létesítményeinek a kialakítása a Kossuth
Lajos utcában és a Móra Ferenc utcában, a  Kossuth Lajos utca és Rákóczi utca
autóbuszöböl és gyalogátkelő kialakítása. Helyszínenként 40.000,- Ft+ ÁFA, összesen
120.000,- Ft + Áfa díjért vállalják a munkát. 

Nagy János képviselő
Elvárnám az auditálást végzőtől, hogy az elkövetett hibákért, rossz kivitelezésért
vállaljanak felelősséget. 

Szász János polgármester
Azért kérünk fel teljesen független céget, hogy a vitás kérdéseket a beruházó ne a
kivitelezővel vitassa meg.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

172/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
A TOP 3.1.1-15 fenntartható közlekedés-
fejlesztési pályázattal kapcsolatos
auditálási tevékenység tárgyában

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 auditálási tevékenység tárgyú – előterjesztését és úgy
határoz, hogy a Petőfiszállás község forgalomcsillapítási és
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közlekedésbiztonsági létesítményei közúti auditálásának elvégzésével megbízza
az Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft.  (1119 Budapest, Bornemissza tér
12.) az ajánlatában szereplő 120.000,- Ft+ÁFA díjért, amelyet az önkormányzat
költségvetésének tartaléka terhére biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 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

XIII. napirend

Közös tulajdonú rendezvénysátor fejlesztésére fordított
anyagi támogatás felhasználásának elszámolása tárgyában

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

Szász János polgármester
Petőfiszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében 51.000,- Ft anyagi
támogatást nyújtott a közös tulajdonú rendezvénysátor fejlesztésére: sörpad garnitúra,
felvonulási (kalocsai) szekrény és padozat beszerzésére. Kunszállás Községi
Önkormányzat Polgármestere a megállapodásban foglaltaknak megfelelően megküldte
az elszámolást a felhasználásra vonatkozóan. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a pénzügyi elszámolást.
Petőfiszállás Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal  a következő határozatot hozza:

173/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
Közös tulajdonú rendezvénysátor
fejlesztésére fordított anyagi támogatás
felhasználásának elszámolása

H A T Á R O Z A T
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését, és úgy dönt, hogy Kunszállás Község
Önkormányzata, mint Támogatott – a közös tulajdonú rendezvénysátor
fejlesztésére nyújtott 51.000,- Ft egyszeri támogatásáról szóló pénzügyi
elszámolását elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester

XIV. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállás, 318 hrsz-ú kivett, beépítetlen
terület felosztása és a kialakuló ingatlanok értékének

meghatározása, valamint az újonnan kialakításra kerülő
telek vételárának meghatározása

Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv  17. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A 318. hrsz-ú  ingatlant szeretném felosztatni, melyből 5 db ingatlan kerülne
kialakításra. Az ingatlanfelosztás tervezői munkálatainak elvégzésével Pozsár Péter
egyéni vállalkozót bíznánk meg. A munkálatok költsége 68.500,-Ft, az
ingatlanfelosztással járó járulékos költségek összege 96.000,- Ft lenne.
Az újonnan kialakított telkeknek meg kellene határozni az eladási árát. 

Nagy János képviselő
Lehetne-e a telkek árának m2 utáni értéket megállapítani?

Gyöngyösi Péter képviselő
Milyen lehetőség van, villany, gáz, víz bekötésére, mivel nem látom át, hogy ha valaki
megveszi, hogyan tud ott családi házat építeni. Az ingatlan értékének meg lehetne
állapítani 200,- Ft/m2 ingatlanárat. Megvesznek egy telket, és be kívánják vezetni a
vizet, villanyt, gázt. Ha ez a lehetőség nincs meg, igazi nagy érdeklődésre nem
számíthatunk.

Sinkó József képviselő
Véleményem szerint is a telkek árának a 200,- Ft/m2 árat meg lehetne határozni.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatokat.
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Petőfiszállás Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal  a következő határozatokat hozza:

174/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás, 318 hrsz.-ú kivett,
beépítetlen terület felosztása

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Petőfiszállás, 318 hrsz.-ú kivett, beépítetlen terület
felosztása  – előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Petőfiszállás 318. hrsz.-ú, 7 953 m2 területű, kivett

beépítetlen terület művelési ágú ingatlanból 5 db ingatlant kíván kialakítani a
határozat mellékletét képező vázlat szerint.

2. A Képviselő-testület az ingatlanfelosztás tervezői munkálatainak
elvégzésével megbízza Pozsár Péter (6640 Csongrád, Hunyadi tér 12.)
egyéni vállalkozót a határozat mellékletét képező ajánlatban foglalt 68 500
Ft (ÁFA mentes) munkadíjért.  

3. A Képviselő-testület az ingatlanfelosztással járó járulékos költségekre
96 000 Ft összeget biztosít az önkormányzat költségvetése tartalékának
terhére.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás során
beadandó iratok és nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2016. november 15.
Felelős: Szász János polgármester

   Toldi Zsolt jegyző

175/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás, 318 hrsz.-ú kivett, beépítetlen terület
felosztása és a kialakuló ingatlanok értékének
meghatározása 

H A T Á R O Z A T
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Petőfiszállás, 318 hrsz.-ú kivett, beépítetlen terület
felosztása és a kialakuló ingatlanok értékének meghatározása tárgyú –
előterjesztését és a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Petőfiszállás 318. hrsz.-ú, 7 953 m2 területű,
kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan felosztása után kialakuló
5 db ingatlan (kivett beépítetlen területek) eladási árát az alábbiak szerint
határozza meg:
- 1628 m2 területű kivett beépítetlen terület  200,- Ft/m2
- 1396 m2 területű kivett beépítetlen terület  200,-Ft/m2
- 1638 m2 teületű kivett beépítetlen terület  200,-Ft/m2
- 1643 m2 területű kivett beépítetlen terület  200,-Ft/m2
- 1648 m2 területű kivett beépítetlen terület 200,-Ft/m2
- 319 hrsz.-ú 1648 m2 területű kivett beépítetlen terület 200,-Ft/m2

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

XV. napirend

Előterjesztés a jégkárt elszenvedett településeken
élő családok megsegítése tárgyában

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

Szász János polgármester
A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás elnöke felhívással fordult az
önkormányzathoz. Segítséget szeretnének kérni a Fehérgyarmati járás 7 településének
családjai részére. A júniusi jégverés olyan mértékben károsította a lakóházaik
tetőszerkezetét, hogy azok szinte lakhatásra alkalmatlanná váltak.  A segítségnyújtás
technikai kivitelezését úgy tervezik, hogy a beérkező támogatások nem kerülnek
kiutalásra az egyes családokhoz, hanem a befolyt összegből társulási szinten
összefogva, egységesen vásároljuk meg a tetők befedéséhez szükséges alapanyagokat,
majd szakemberekkel végeztetik el a tetők helyrehozatalát. Kérik, hogy anyagi
lehetőségeinkhez mérten pénzadománnyal támogassuk a családokat.      

Nagy János képviselő
Javaslom, hogy 50.000,- Ft értékű támogatást adjunk.
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Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

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

176/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
Jégkárt elszenvedett településeken
élő családok megsegítése

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a jégkárt elszenvedett településeken élő családok
megsegítéséről szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy az érintett
települések részére 50.000,- Ft összegű támogatást nyújt az önkormányzat
költségvetésének tartaléka terhére.

A Képviselő-testület a támogatást a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi
Társulás 11744027-15445490-10010000 számú bankszámlaszámára utalja át.

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

Határidő:  azonnal
Felelős:     Szász János polgármester
               Toldi Zsolt jegyző

XVI. napirend

Előterjesztés a népszavazás lebonyolításával
kapcsolatos megbízási díjak tárgyában
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Előadó: Toldi Zsolt jegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv  19. sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt jegyző
A 2016. október 2-án tartandó népszavazás lebonyolításához szükséges 1 fő
gépjárművezető és 2 fő konyhai dolgozó bevonása, akik a mozgóurnás szavazásban,
illetve a szavazatszámláló bizottsági tagok és a helyi választási iroda tagjainak
ellátásban működnének közre. Szeretnénk az ő munkájukat is elismerni a bizottsági
tagokéval azonos mértékben, erre azonban a népszavazásra adott költségvetési forrás
nem biztosít fedezetet. 
Kérem a testület tagjait, hogy a 3 fő dolgozó részére biztosítson fedezetet az
önkormányzat költségvetésének  terhére.

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

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

177/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
Népszavazás lebonyolításával
kapcsolatos megbízási díjak

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi
Zsolt jegyző mint Helyi Választási Iroda Vezető – a népszavazás
lebonyolításával kapcsolatos megbízási díjak tárgyú – előterjesztését és úgy
határoz, hogy a népszavazás napján feladatot ellátó 2 fő konyhai dolgozó és 1 fő
gépjárművezető részére 18.680,- Ft/fő és annak járulékai megbízási díj
kifizetésére fedezetet biztosít az önkormányzat költségvetésének terhére.

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

XVII. napirend

Előterjesztés ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
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kapcsolódó KÖFOP-1.2.1-VEKOP- 16 pályázat tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt jegyző 

Toldi Zsolt jegyző
A közigazgatás korszerűsítési programjának részeként a Kormány folytatja a hivatali
teendők elektronikus intézésének fejlesztését. A cél az e-ügyintézés általánossá tétele,
állami és önkormányzati viszonylatban. Az e-ügyintézés lehetőségét 2018. január 1-től
az önkormányzatoknak is biztosítaniuk kell. 
Az elektronizált eljárások térhódítását már érzékeljük, ennek megnyilvánulás a mai
hivatalunkban az adóügyek és a gazdálkodás-könyvelés tekintetében a Kincstártól
kapott programok alkalmazása. Az Onkado program minden helyi adófajta
nyilvántartására alkalmas ugyan, de nagyon elavult. Gazdálkodási eseményeinket a
közös önkormányzati hivatal mind a három településének önkormányzata a korábbi
elavult DOKK program helyett az úgynevezett EPER programban rögzíti. Ezt egy erre
szakosodott vállalkozás fejlesztette ki, bérleti díj ellenében használhatják az
önkormányzatok. Adatgazda a település, a vállalkozás csak feldolgozza ezt. A
hivatalokban elektronikusan zajlik még az iktatás és az ingatlanvagyon-kataszter
vezetése is, melyet az EPER programot üzemeltető cég kezel, valamint a teljes
bérügyintézés, a KIRA. Az ASP magyarul alkalmazásszolgáltató, a
könyvelőprogramhoz hasonló rendszernek tekinthető. A Kincstár ingyenesen biztosít
egy szervezőprogramot (keretrendszer), amin keresztül az egyes programok
(szakrendszerek) használhatók, a szerver a Kincstárban van.
A következő szakrendszerek léteznek:
a) iratkezelő rendszer, 
b) önkormányzati települési portál rendszer (honlap) 
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-
szolgáltatást, 
d) gazdálkodási rendszer, 
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer, 
f) önkormányzati adó rendszer, 
g) ipar- és kereskedelmi rendszer, 
h) hagyatéki leltár rendszer   
Az ASP rendszer kifejlesztésére az Állam uniós pénzt vett igénybe, és kísérleti
jelleggel 2015. elejétől 55 Pest-megyei településen vezették be. Nem volt azonban
kérdés kezdettől fogva, hogy a Kormány ennek országos kiterjesztésére törekszik,
amire szintén uniós forrás, 8,5 Mrd Ft áll rendelkezésre. 
Az ASP2 program kötelezővé tételét az Mötv. idén június 1-én kihirdetett módosítása
mondja ki. A törvény indokolásában az önkormányzati rendszer ismételt
eladósodásának megakadályozása, a hivatali munkavégzés informatikai eszközökkel
történő segítése, a színvonal emelése, az egységes rendszerek kialakítása, a folyamatos
pénzügyi állami ellenőrzés biztosítása szerepel. Az ASP-nek köszönhetően létrejön
egy önkormányzati adattárház is, ahonnan a helyi és központi döntéshozók kérhetnek
le adatokat. 
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A gazdálkodási szakrendszer lényegében a mostani könyvelőprogram helyébe lépne,
és generálná azokat az adatokat, amik a KGR-hez szükségesek. A  törvény végrehajtási
rendelete augusztus 31-én jelent meg. Már ezt megelőzően meghirdették azt a
pályázati felhívást, ami a településeket az ASP2-höz történő csatlakozás érdekében
támogatásban részesíti számítógépek és programok, nyomtató, elektronikus személyi
igazolvány leolvasó berendezések beszerzéséhez, képzések utazási költségeinek
megtérítése, projektmenedzsment ellátása, adattisztítás és migrálás, belső szabályzatok
készítésének költségeire (IT biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat). 
A pályázatok beadhatók folyó év szeptember 15. és 30. napja között. A támogatásra
csak önálló polgármesteri hivatalok, vagy a közös hivatalok székhelytelepülései
pályázhatnak.
A támogatási összeg 3000 lakosig (közös hivatalok esetében a tagtelepülésekkel
együtt!) 6 millió, 3-10 ezer lakos között 7 millió forint.
A csatlakozás menete a következő: 2017. január 1-ig az adó és a gazdálkodási
szakrendszerhez csatlakoznak döntően a 2000 fő alatti települések. Kritérium az
internet sebesség is, aminek nem biztos, hogy jelenleg megfelelnek a települések.
Ennek ellenére mind a három település benne van a kötelezően csatlakozó települések
listájában. 2018. január 1-ig valamennyi szakrendszerhez csatlakozik valamennyi
település. A csatlakozásnak azonban két lehetősége létezik.
Az ún. rendszercsatlakozás a Kincstár által kínált ingyenes programok átvételét és
alkalmazását jelenti. Adó esetében ez egyszerű, hiszen az onkado programot is a
Kincstár fejlesztette ki, helyette az adó szakrendszert fogja majd adni, nem
választhatunk mást. 
A gazdálkodási feladatok esetében azonban felmerül annak lehetősége, hogy a most
használt könyvelőprogramot megtartva ún. interfészes csatlakozásra nyújtsunk be
kérelmet a belügyminiszternek. Ez utóbbi azt jelentené, hogy a pénzügyeseknek nem
kellene egy új program használatát megtanulniuk, hanem beépülne egy
fordítóprogram, ami a KGR program számára továbbítaná a most használt programból
rendszerezett adatokat a Kincstár által támasztott elvárás szerint.
A miniszterhez lehet tehát kérelemmel fordulni, aki erről 15 napon belül dönt, döntését
indokolni nem köteles.
A pályázati kiírás a Kormányrendeletre hivatkozva külön kiemeli, hogy az interfész
csatlakozás kiépítésére támogatás nem igényelhető. Az elvárásoknak megfelelő
interfész kiépítését az önkormányzatoknak kell vállalni. Nem lesz könnyű időszak az
önkormányzatok számára az átállás időszaka, valószínűleg egy ideig a régi és az új
programokat is kell használni. Jelentős többletmunkát eredményez a váltás.
Pályázatot közös önkormányzati hivatalok esetében csak a székhelytelepülés nyújthat
be, a támogatási összeg viszont a tagtelepülésekkel együttes lakosszám alapján van
meghatározva, így a közös hivatalon belül kialakult munkamegosztás szerint
valamennyi ügytípus ASP csatlakozásának segítésére szolgál. A székhely település
tehát csak abban az esetben költheti el teljes összegben a székhely hivatalra a
támogatást, ha az ASP-vel érintett szakrendszerekhez kapcsolódó munka/ügyintézés a
tagtelepüléseken egyáltalán nem zajlik. Pályázni csak Petőfiszállás pályázhat a teljes
közös önkormányzati hivatal ASP csatlakozást segítő támogatására. A három hivatal
között szétosztásra kerülnek az eszközök, hiszen az ügyintézés mind a három helyen
külön-külön történik.
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A pályázat fontos kötelező melléklete, az érintett tagtelepülések képviselő-testületeitől
a hozzájáruló határozat a pályázat benyújtásához. A pályázat benyújtására szeptember
30-ig van lehetőség, rövid az idő.

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

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

178/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
kapcsolódó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kód-
számú pályázat benyújtása

HATÁROZAT

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez kapcsolódó
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtása tárgyú –
előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

1. Petőfiszállás Községi Önkormányzata mint a Petőfiszállási Közös
Önkormányzati Hivatal székhely települése be kívánja nyújtani pályázatát
az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez kapcsolódó KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 kódszámú pályázatra. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására.

2. Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP rendszer
országos kiterjesztését célzó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú
pályázati felhívásban foglalt feltételeket megismerve – pályázat
sikeressége esetén – vállalja a kedvezményezetti kötelezettségek
teljesítését és felhatalmazást ad a polgármesternek a pályázati támogatás
cél szerinti felhasználásra.

Határidő:   folyamatos
Felelős:      Képviselő-testület

XVIII. napirend

E g y e b e k:
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Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv  20. sz. mellékletét képezi.

a.) Tájékoztatás aktualitásokról

Szász János polgármester
A Szociális Intézmény vezetője kérelemmel fordult hozzánk, hogy Homoki-Szabó
József tanyagondnok munkából való távollétének idejére a gyermekek szállításában
való közreműködésre bízza meg Nagy Péter szociális segítőt 604,- Ft/óra óradíj
ellenében. 

Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom Nagy Péter megbízását napi 2
órában.

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

179/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
Nagy Péter megbízási szerződése

HATÁROZAT

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester  - a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központ helyzetéről szóló – tájékoztatását és úgy határoz, hogy Homoki-Szabó
József tanyagondnok munkából való távollétének idejére 2016. szeptember 5-
től  kezdődően a gyermekek szállításában való közreműködésre megbízza Nagy
Péter szociális segítőt. 

A munkát a megbízott  napi 2 órában 604,- Ft/óra óradíjért látja el.

A Képviselő-testület felhatalmazást ad az intézményvezetőnek a megbízási
szerződés aláírására.

A megbízási díjra a fedezetet a betegség miatti, bérmegtakarítás terhére, belső
átcsoportosítással kell biztosítani a Szociális Intézmény költségvetésében.

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
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                Kiss Katalin intézményvezető

Szász János polgármester
Elkészült Petőfiszállás híradója, ami Nagy Timeának köszönhető. Újra megjelent a
Petőfiszállási hírmondó újság, aminek a szerkesztője szintén Nagy Timi. 
A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása című pályázati
felhívásra benyújtott  „Szállásunk Kincsestára” című pályázatunk a földművelésügyi
miniszter döntése alapján egyszeri  1.968.740,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesül. Ezt a pályázati anyagot szintén Nagy Timinek köszönhetjük, aki az Értéktár
bizottság tagja is. 

Nagy Tímea Értéktár bizottság tagja
Nyilatkoznunk kell a támogatás elfogadásáról, valamint a támogatási szerződés
előkészítése érdekében megerősíteni a pályázat célkitűzésében meghatározott
tevékenység lépéseit és időtervét 2016. június 08. és 2016. december 31. közötti
időszakra. A támogatásból számítógépet, nyomtatót és fényképezőgépet és ezek
használatához szükséges eszközöket szeretnénk vásárolni.

Nagy Péter az Értéktár Bizottság tagja
A projekt befejezésének határideje 2016. december 31. Ezeket az eszközöket be kell
szerezni, ahhoz, hogy a határidőt tartani tudjuk. Kérnénk a képviselő-testület segítségét
abban, hogy a fenti eszközök beszerzésének a költségének előfinanszírozásához
járuljon hozzá.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom  a képviselő-testület tagjainak a
„Szállásunk Kincsestára” pályázaton megnyert támogatás megelőlegezését.

180/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
„Szállásunk Kincsestára” pályázaton
megnyert összeg megelőlegezése

HATÁROZAT

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – „Szállásunk Kincsestára” pályázaton elnyert összeg
megelőlegezéséről – szóló előterjesztését és úgy határoz, hogy a képviselő-
testület megelőlegezi az 1.968.740,- Ft támogatási összeget a pályázati
támogatás kifizetéséig.
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő:  azonnal
Felelős:     Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

b.) Tájékoztatás a „Szállási napok” költségeivel kapcsolatban

Az előterjesztés a jegyzőkönyv  20. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy sok támogatást kaptunk a rendezvény
lebonyolításához. Mindenki megkapta írásban az előterjesztést a költségekről.

Rádi Györgyi képviselő
Jó visszhangja volt a rendezvénynek, a művészek fellépései is jól sikerültek.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el az előterjesztést.

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

181/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a „Szállási napok”
költségeivel kapcsolatban

HATÁROZAT

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester a „Szállási napok” költségeiről szóló előterjesztést, és az
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:    Képviselő-testület
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c.) Előterjesztés a SZIME Bács-Kiskun Megyei Tagozatának  
      székhelyéről való döntés tárgyában  

Szász János polgármester
A SZIME Bács-Kiskun Megyei Tagozatának a székhelye eddig  Kiskunfélegyházán
volt de azzal kéréssel fordultak hozzánk, hogy engedélyezzük a Petőfiszállás, Rákóczi
u. 3. szám alatti ingatlan székhelyként történő bejelentését, mivel a szervezet – a
vezető tisztséget betöltő munkatársak által, akik önkormányzatunknál állnak
alkalmazásban – jobban kötődik településünkhöz.  Kérem a képviselő-testület tagjait,
hogy járuljanak hozzá, hogy a SZIME székhelyeként a Rákóczi u. 3. szám alatti
ingatlan kerüljön megjelölésre. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

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

182/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
SZIME Bács-Kiskun Megyei Tagozatának
székhelyéről szóló döntés

HATÁROZAT

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a SZIME Bács-Kiskun Megyei Tagozatának székhelyéről
szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a SZIME Bács-Kiskun Megyei
Tagozatának kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a 6113 Petőfiszállás, Rákóczi
utca 3. szám alatti ingatlan a szervezet székhelyeként kerüljön megjelölésre.

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

d.)Tájékoztatás bérleti díjból befolyt összeg felhasználásáról

Rádi Györgyi képviselő
Tavaly volt az iskolánál egy pályázat, ahol az önkormányzati ingatlan bérbeadásából
befolyt összeg 364.000,- Ft volt. Akkor a képviselő-testület úgy határozott, hogy a
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befolyt összeget az iskola javára fordítják. Tájékoztatom a testület tagjait, hogy ezen
összegből öltözőpadot, parafatáblát és futószőnyeget vásároltunk.

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

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

183/2016. (IX.21.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás bérleti díjból befolyt összeg
felhasználásáról

HATÁROZAT

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rádi
Györgyi képviselő – bérleti díjból befolyt összeg felhasználásáról szóló –
tájékoztatását és azt tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős:    képviselő-testület

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a
testület nyílt ülését 15 óra 50 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János                                                            Toldi Zsolt 
polgármester jegyző
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Rádi Györgyi       Gyöngyösi Péter
jegyzőkönyv-hitelesítők




