JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. március 30-án a
Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről.
Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Szász János polgármester
Czombos Ferenc alpolgármester
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Homoki-Szabó József képviselő
Nagy János képviselő
Rádi Györgyi Magdolna képviselő (6 fő képviselő-testületi tag)
Tanácskozási joggal jelen van:
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Meghívottként jelen van:
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja
Timafalvi László rendőr alezredes
Móczár László a Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke
Szász János polgármester
13 óra 20 perckor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott képviselőből 6
fő jelen van, Kis Jánosné képviselő igazoltan távol van.
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Nagy János és Rádi Györgyi Magdolna képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal elfogadja a 2011. március 30-i testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.
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Szász János polgármester
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint: (a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú
melléklete.)

1.) Jelentés Petőfiszállás község 2010. évi közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Szász János polgármester
2.) Petőfiszállási Polgárőrség fejlesztés megvalósításához pályázat benyújtása kapcsán,
valamint székhelyre vonatkozó kérelme ügyében előterjesztés
Előadó: Szász János polgármester
3.) Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának 5. számú módosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
4.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról
szóló rendelet módosítása
Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
5.) A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, és az azért fizetendő díjak
mértékéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
6.) Előterjesztés a helyi népesség-nyilvántartó „Vizuál Regiszter” vállalkozási díjának
kifizetése tárgyában
Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
7.) Újonnan kialakított telkek belterületbe vonására vonatkozó termőföld más célú
hasznosításának határozata
Előadó: Szász János polgármester
8.) Előterjesztés pénzügyi-számviteli ügyintéző középfokú szakképesítés költségeinek
viselése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
9.) Ward Mária Leánygimnázium és Kollégiuma étkeztetés iránti kérelme
Előadó: Szász János polgármester
10.) Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete kérelme pályázati támogatás
megelőlegezésére
Előadó: Szász János polgármester
11.) Pálos Rend kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan
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Előadó: Szász János polgármester
12.) Jegyzői pályázat kiírása
Előadó: Szász János polgármester
13.) Egyebek:
a.) Dr. Akáb István és Dr. Akábné Zöld Márta kérelme
b.) Telenor Magyarország Zrt. szerződésmódosítási kérelme
c.) Tájékoztatás a Petőfiszállási Óvoda 2011. évi költségvetését
érintő értesítő levélről
d.) Tájékoztatás Vezér Ferenc atya földi maradványainak hazahozataláról
történt eddigi eseményekről
e.) Tájékoztatás a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás belső ellenőrzési feladatellátásáról (szóbeli)
f.) A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulástól
rendezvénysátor igénylése
g.) Házi segítségnyújtás társadalmi megbízásának változásáról értesítés (szóbeli)
h.) Temető, ravatalozó felújítása (szóbeli)
i.) Petőfi Sándor Általános Iskola előirányzat átcsoportosítása
j.) Ittasság –vizsgálatról tájékoztatás
14.)

Zárt ülés:
1.) Egyedi szociális kérelmek elbírálása
2.) Önkormányzati hitelezői igényről tájékoztatás (szóbeli)

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(6 igen) elfogadja a 2011. március 30-i testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.

I. napirend
Jelentés Petőfiszállás község 2010. évi közbiztonsági
helyzetéről

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A napirendi pontok kapcsán összeférhetetlenséget jelentek be, érintettség címén.
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Rádi Györgyi képviselő
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy engedélyezzük a szavazást.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
71//2011. (III. 30.) ÖKT. határozat
Összeférhetetlenség bejelentése
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta HajagosTóthné Szász Magdolna összeférhetetlenségi bejelentését és úgy határoz, hogy
nem zárja ki a szavazásból.
Szász János polgármester
Tisztelettel köszönti a testületi ülésen megjelenteket, külön köszönti Timafalvi László rendőr
alezredes Urat a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét és minden kedves
vendéget akik a rendőrség részéről eljöttek. Átadom a szót a Kapitány Úrnak.
Timafalvi László rendőr alezredes
Köszöntök mindenkit, mindenféleképpen szükségét láttam, hogy megjelenjek. Változás
történt az állományban, az alosztály vezetését március 1-vel Magony János zászlós vette át. A
Rendőrtiszti Főiskolát elvégezte, tiszti kinevezésére várunk. Ami Petőfiszállás közbiztonságát
illeti meg kell említeni az emberölést. Kértem tájékoztatást ebben az ügyen a Megyei Rendőrfőkapitányságtól, szerencsére voltak nyomok amiket sikerült rögzíteni. Szűkül a kör, jó esély
van, hogy az elkövetőt megtalálják. A többi bűncselekményt nem sorolnám fel részletesen.
Petőfiszálláson csökkentek a bűncselekmények száma. Az autópályán elkövetett
bűncselekmények is hozzánk tartoznak, ez minimális, sem az elkövetőkkel, sem a sértettekkel
nem tudunk beszélni. Akciókat szervezünk közösen az autópálya alosztállyal, most sikerült
egy csoport koszovói albánokat elfognunk, lopás kísérletét sikerült rábizonyítanunk. A
Polgármesteri Hivatalnál elkövetett bűncselekmények miatt érdemes lenne ezt a kinti
helyiséget is riasztó berendezéssel ellátni. Köszönöm a támogatást amit Önöktől kaptunk, az
elvit is amivel év közben is többször találkoztunk. Az iroda felújítását is köszönjük. A
Polgárőrséggel való jó kapcsolatot is meg kell említeni. El kell gondolkodni a közbiztonság
érdekében a közbiztonság fejlesztésén. Először is a körzetesítés, 4 külterületi körzet
kialakítására került sor: Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér. Amikor együtt vannak a kollégák
szolgálatba mind a három települést végig járják. Kaptunk egy LADA-NÍVA gépkocsit, ez a
gépkocsit a körzetek között meg kell osztani, Petőfiszállást le kellett választani. Intézkedési
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tervet kellett készíteni. Egy-egy csoportban lennének 4-5-en, így mind a 24 órára jutna
kolléga. Egy autót tudunk egymásnak adni, így nagyon nehéz. A Polgárőrség ilyen irányú
segítségével hatékonyan tudjuk a szolgálatot végrehajtani. Köszönöm az üzemanyag
támogatást, továbbra is a MOL kártyákat akarják.
Szász János polgármester
Köszönöm szépen a kiegészítést, is sok sikert kívánunk a további munkájában. A tanyavilág
igényli, hogy minél több legyen a rendőrség jelenléte. A Polgárőrségnek is köszönöm,
büszkék vagyunk rájuk. Büszke vagyok minden olyan szervezetre ami a falu értékét építi. A
Polgárőrség pályázata a rendszámfelismerő rendszerrel kapcsolatosan, mi a szakmai háttere.
Timafalvi László rendőr alezredes
Önmagában Petőfiszállás közbiztonsága nem indokolja, hogy ilyen rendszámfelismerő
rendszert üzemeltessen folyamatosan. Ahol nagy a forgalom ott indokolt. Nagyon kevés lenne
itt az elfogás ami miatt megtérülne. Lopott gépjárműveket ismeri fel a rendszer, ha egy
gépjárműre másik rendszámot tesznek, pl.: falopás, trükkös lopások, ilyeneknél számításba
jöhet. Összességébe a ráfordított idő megtérülése nagyon hosszú idő. A műszaki vizsga
lejártát és a forgalomból való kivonást is észleli ez a rendszer. Több ember kell hozzá, kell aki
kezeli a rendszert és kell akik leállítják az embereket. Pályázat útján az önkormányzat
részéről kellene megelőlegezni, az állam utána megtéríti, utána maradna a lap-top, kamera.
Így érdemes lenne meggondolni ha az állam téríti.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Tisztelettel köszöntöm Önöket, támogatom a rendőrséget. Szívességet kérek; intézményeink
riasztóberendezéssel vannak ellátva. Riasztás esetén nekem kell kimennem. Akármilyen
erősnek érzem magam, éjjel nem bóklászom. Segítség lenne ha Nagy Péter rendőrnek tudnék
szólni. Ezekből a riasztásokból 99 % téves riasztás.
Nagy Péter rendőr főtörzszászlós
Ilyenkor a biztonsági cég emberei kijönnek.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Kijön a biztonsági cég embere, de ha indokolatlan akkor onnantól kezdve egy bizonyos
összeget ki kell fizetni. Nincs pénze az önkormányzatnak.
Timafalvi László rendőr alezredes
A riasztóberendezésekkel kapcsolatban kétfajta lekötés van, egyik a vonulós szolgálat, a
másik fajtáért kevesebbet kell fizetni, ezek csak jelzés értékűek.
Nagy Péter rendőr főtörzszászlós
Én a fegyveremet az irodámban tárolom. Nem szabad a pénzt a vonulós szolgálattól
visszavonni. Ha kimegyek túlóra keletkezik, ami a másnapi szolgálatot felborítja.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Én még 10 fillért nem kértem, a hivatali tudatom van. Ha kifizetem a riasztások miatti
kivonulásokat, nem tudnám a Rendőr Urakat támogatni. Ez csak egy hozzáállás kérdése. A
hivatás nem délután 4 óráig van.
Szász János polgármester
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Szeretném megköszönni, hogy havonta egy alkalommal kijönnek kisebb akciók keretében a
tanyavilágba.

Homoki-Szabó József képviselő
Két kérdésem van: valamilyen mértékű nyomravezetői díj segítséget jelentene-e a
Petőfiszálláson történt gyilkosság előmenetelében? A másik kérdésem, hogy helyi kisebb
lopások ügyében hány esetben tudnak felderíteni és hogyan büntetik.
Nagy Péter rendőr főtörzszászlós
A lopásoknál szabálysértési eljárás van folyamatban, hogy milyen büntetést kapnak azt mi
nem tudjuk.
Homoki-Szabó József képviselő
Kisebb dolgokban nem fordulnak az emberek a rendőrökhöz.
Czombos Ferenc alpolgármester
Köszöntök mindenkit. Gratulálok Magony Jánosnak a kinevezéshez. Kapitány Úr felé
tenném fel a kérdésemet, 50,75 %-ra nőtt a felderítettség, jónak tartják ezt a százalékot
feltételezem. Önöknek szakmailag ez jó, vagy legalább el kellene 60-70 %-ra jutni. Nagyon
rosszul élem meg, mert még nem jár köszönet a benzin tankolásért, mert még mindig nem
jutott el Önökhöz. Írják alá azt a szerződést és küldjük a pénzt, ha ebben tudna nekünk
segíteni.
Szász János polgármester
Nagy Péter tegnap küldött egy szerződés tervezetet, ha a Kapitány Úr azt mondja, hogy jó ez
a szerződés, akkor küldjük a pénzt.
Timafalvi László rendőr alezredes
Ez a forma jó. MOL-os üzemanyagformában tudjuk elfogadni. Minden számlával el kell
számolni ORFK-nak. Alapítványtól nem fogadhatunk el támogatást és olyan önkormányzattól
akinek köztartozása van.
Természetesen a 100 %-os felderítettség volna a jó. Országos szinten 46 %-os az arány, de
soha nem lehetünk elégedettek. Harmadik évek létszámhiánnyal küzdünk, tapasztalatlan
kezdő nyomozókkal vagyunk tele. A riasztások felvetésével kapcsolatban a régi körzeti
megbízottakra volt jellemző, hogy éjjel-nappal legyen bekapcsolva a telefon, errefele
szeretnénk menni. Nagyon rossz irányba megyünk el. Nálam a telefon be van kapcsolva
mindig, ha hívnak megyek. Ha én lennék a körzeti megbízott ezt vállalnám. Kötelezni nem
fogom, lelkiismeretére bízom.
Nagy János képviselő
A rendszámfelismerő rendszerrel kapcsolatban mik a személyi feltételei, ki, milyen
feltételekkel kell, hogy üzemeltesse. Kamera, szoftver, ezek nagy költségek, ki mikor, hogyan
használhatja. Elhangzott, hogy indokolatlan beruházás, de mégis jó lenne kapitánysági szinten
ha Petőfiszállás megvenné. Ha nem is kapjuk meg, és vettünk 1.300.000,- Ft-ért egy
készüléket, és nem is használjuk. A pályázatba szerepel egyenruha, a pályázat módosításáról
tudna nekünk mondani valamit?
Timafalvi László rendőr alezredes
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Én nem vettem részt a pályázatban, nem tudom. A rendszer üzemeltetésével kapcsolatban
mondtam el a véleményemet. Érdemes vizsgálni, van egy nyertes pályázat, bár szakmailag
nem indokolt, másra nem lehetett pályázni, akkor 100 %-os nyereség ha visszakapják a pénzt,
ebből a szempontból kár elmulasztani. A nyomravezetői díjjal kapcsolatban, a kérdést
továbbítom a Megyei Rendőr-főkapitányság felé és jelzéssel leszek Önök felé.
Szász János polgármester
Nem rabolom tovább az idejét, megköszönöm, hogy itt volt és jövőre még szebb statisztikába
bízom. Köszönöm a munkájukat.
Timafalvi László rendőr alezredes 14 óra 10 perckor távozik az ülésről.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja a jelentést Petőfiszállás község 2010. évi közbiztonsági helyzetéről

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
72//2011. (III. 30.) ÖKT. határozat
Jelentés Petőfiszállás község
2010. évi közbiztonsági helyzetéről
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését, és úgy határoz, hogy elfogadja a
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Vezetője által Petőfiszállás község 2010.
évi közbiztonsági helyzetéről szóló jelentését- beszámolóját.
A képviselő-testület felfüggeszti munkáját 14 óra 20 perckor és ügyrendi bizottsági ülést tart.
A képviselő-testület ülése 15 órakor folytatódik.

II. napirend
Petőfiszállási Polgárőrség fejlesztés megvalósításához
pályázat benyújtása kapcsán, valamint székhelyre
vonatkozó kérelme ügyében előterjesztés
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Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4.sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A Pénzügyi Bizottság határozatot nem fogalmazott meg, úgy döntött, hogy meghallgatjuk a
tájékoztatókat. Aggályuk, hogy a LEADER-es pályázat kifizetése akadozik, attól félünk, hogy
megelőlegezzük a pénzt és nem jön vissza. A rendszámfelismerő rendszert rendőri
felügyelettel lehet csak használni. Szívesen támogatják a pályázatot, de nagy a rizikója. Az
Ügyrendi bizottság a döntést átruházta a testületi ülésre.
A legfontosabb amit meg kell beszélnünk a LEADER-es pályázat előfinanszírozása, a
helyiség felvetése, és az üzemanyag támogatás.
Az 1.333.000,- Ft támogatás átvállalását kellene megbeszélni.
Móczár László a Polgárőrség Elnöke
Szeretném ha a testület 900.000,- Ft-ot átvállalna. Van pályázat, van valamennyi pénzünk, ne
dobjuk el ezt a pályázatot. A szoftver frissítést nem kell fizetni, ingyen csinálják.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ha van 1.333.000,- Ft-ja a polgárőrségnek, miért kell megelőlegezni. Mikor várható ebből
pénz, év végéig várható-e ebből vissza valami.
Móczár László a Polgárőrség Elnöke
Azt ígérték, hogyha a számlát leellenőrzik, 3 hónap múlva itt a pénz.
Szász János polgármester
Javaslom, hogy a MVH-nál az önkormányzat számlaszámára utalják a pénzt.
Czombos Ferenc alpolgármester
A Polgárőrség adjon egy engedményezést az önkormányzatnak.
Móczár László a Polgárőrség Elnöke
Tavaly elfogadtátok ezt a határozatot.
Rádi Györgyi képviselő
A tavalyi évhez képest az élet sokat változott. A LEADER pályázatokból sem úgy jön a pénz
vissza mint régen. Az összes pályázatot támogattuk. Most az a lényeg, hogy az önkormányzat
mennyi fedezetet biztosít.
Szász János polgármester
Az engedményezést jó dolognak tartom.
Czombos Ferenc alpolgármester
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Engem nem kell meggyőzni, van egy testületi határozat, mindaddig érvényben van, még nem
kerül visszavonásra. Volt egy választás és azt az előző testület hozta, jogkövetés van, de a
megváltozott körülményekre való tekintettel nem várható el. A Polgárőrségnek van
hajlandósága, hogy az esetleges meg nem térülést felvállalja. Úgy gondoljuk, hogy 3-4
hónapon belül ez a támogatási pénz meg fog térülni. Az engedményezés jönne hozzá. Annyit
kell engedményezni amennyi meg van finanszírozva. Egy kamera, egy laptop, egy ruha, ha
ezeket nézzük akkor nagy ára van ennek. Az se derül ki, hogyan lehet működtetni. Jelenlegi
költségvetésünk, ha leveszik a 2,3 millió Ft-ot, amit nem kaptunk meg, akkor nullás. Egymás
érdekeit kell tiszteletbe tartani.
Rádi Györgyi képviselő
Konkrét tény, hogy a polgárőrség is bevállal, de mi a mínuszba nem vállalhatunk be.
Szász János polgármester
Fele formába gondolkozzunk az összegszerűségben, ha közbe van az összegszerűségbe
változtatás, megint ott van a 90 nap.
Móczár László Polgárőrség Elnöke
Azt az összeget fizetik ami a pályázatba meg van határozva.
Szász János polgármester
Keret összeget nyertetek el, a határozat mire szól?
Móczár László Polgárőrség Elnöke
A határozat csak egy összegre szól, 1.333.000,- Ft-ra.
Czombos Ferenc alpolgármester
A Polgárőrség az 1.333.000,- Ft-tól nem térhet el, ha eltér csakis a saját szakállára.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom, hogy a 700.000,- Ft támogatást vállalja a képviselő-testület, és erre
vonatkozóan megkötjük a szerződést, 700.000,- Ft értékig a támogatott engedményezési jogot
biztosít. A Polgárőrség írásos hozzájárulását papíron kérem.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
73//2011. (III. 30.) ÖKT. határozat
A Petőfiszállási Polgárőrség fejlesztés
megvalósításához pályázat benyújtása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Petőfiszállási Polgárőrség fejlesztés megvalósításához
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pályázat benyújtásáról szóló - előterjesztését, és úgy határoz, hogy
megmódosítja a Községi Önkormányzat 168/2009. (X. 28.) ÖKT. határozatát a
„Felismerjük és megismerjük” megnevezésű pályázatra vonatkozóan oly módon,
hogy az önkormányzat a saját költségvetés terhére 700.000,- Ft-ot biztosít kamat
és költségmentesen a Petőfiszállási Polgárőrség részére a támogatási kérelemben
foglalt cél megvalósítása érdekében.
A támogatott a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javára 700.000,- Ft
értékig engedményezési jogot biztosít.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a Jegyzőt,
hogy vegye figyelembe ezen határozat tartalmát a költségvetési rendelet
módosításánál.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a
támogatási szerződés elkészítésére.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Szász János polgármester
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2011. április 5.
Szász János polgármester
A Petőfiszállási Polgárőrség kéri a Kossuth L. u. 10. szám alatti helyiség használati jogát. A
Polgárőrség 20 éves évfordulójához és eredményes munkájukhoz gratulálok
Móczár László Polgárőrség Elnöke
Beszéltünk a falugazdásszal, Ő szeretne a Művelődési Házba visszakerülni. Meg is tudjuk
vele osztani a helyiséget, Ő nappal van ott, mi leginkább este.
Szász János polgármester
Ott két szervezet nem működhet.
Móczár László Polgárőrség Elnöke
A víz, villany, fűtés hogyan van megoldva a helyiségben.
Nagy János képviselő
A villany, gáz külön van, a vizet nem tudom.
Móczár László Polgárőrség Elnöke
Nincs egy konkrét helyünk, nincs hova pakolni. Jó lenne egy hely ahová be tudnánk pakolni.
Szász János polgármester
Ha a helyiséget megkapnátok, a költséget ti állnátok?
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Móczár László a Polgárőrség Elnöke
Be tudnánk pakolni a papírjainkat. Nagy költségei nem lennének, gyűléseket tartanánk ott.
Rádi Györgyi képviselő
A falugazdász visszajön ide, úgy érzem itt is marad. Az volt az elképzelésem, hogy itt el tudja
látni a feladatát. Szívesen átadom a megbeszélésre a könyvtárhelyiséget. Mi az amit el kell
helyezni nektek a helyiségben?
Czombos Ferenc alpolgármester
Javaslatom lenne a régi pártház, jelenleg üres, több helyiségből tevődik össze. A Szolgáltató
ház helyiségét bérbe lehetne adni.
Rádi Györgyi képviselő
Mekkora helyre lenne szüksége a Polgárőrségnek?
Móczár László a Polgárőrség Elnöke
Iratokat, ruhákat, a Polgárőrség felszerelését tárolnánk benne. Húsz éve nem kapunk meg
annyit, hogy egy helyiséget kapjunk.
Homoki-Szabó József képviselő
Jogos az igényük, mekkora az a papír mennyiség amit maguk előtt görgetnek évek óta. Nekik
is vannak eszközei lámpák, padok. Nem tudnak semmit beszerezni az miatt, hogy nem tudják
hová tenni. Vagy a pártház, vagy meg kell hirdetni a Szolgáltatóház helyiséget, ha nem
tudjuk kiadni, adjuk oda nekik.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A pártház nem jó gondolat, azért mert a polgármester nagyon szeretne oda nagycsaládos
szülőket hozni. Pontosan azért lenne jó a Szolgáltatóház épület, hogy a rendőrség együtt
dolgozzon a Polgárőrséggel. Legyen saját helyük, úgysem tudna annyi bevételt hozni.
Szász János polgármester
Hozzájárulás kell mindkét oldalról. Javaslom, hogy fogadjuk el. Nem biztos, hogy az a kis
helyiség vállalkozás szinten el tud indulni. Adjuk oda a Polgárőrségnek, és a mindenkori
költségeket Ők állják.
Tóth Vince képviselő
Nincs olyan állapotba az a helyiség, hogy ott bárki, bármit kezdjen.
Móczár László Polgárőrség Elnöke
Nem arra gondolok, hogy ott legyenek állandóan a polgárőrök a helyiségben
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom, hogy a Petőfiszállás, Kossuth L. u. 10. szám alatti helyiséget
díjmentesen rendelkezésére bocsátjuk a Petőfiszállási Polgárőrségnek, a mindenkori fizetési
költségek mellett. A Polgárőrség Elnökségi hozzájárulása kellene, ha ez megvan felkérjük a
jegyzőt, hogy készítse el a szerződést.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
74//2011. (III. 30.) ÖKT. határozat
A Petőfiszállási Polgárőrség székhelyre
vonatkozó kérelme
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Petőfiszállási Polgárőrség székhelyre vonatkozó
kérelméről szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy elfogadja a Petőfiszállási
Polgárőrség kérelmét és az Ady Endre u. 1. szám helyetti székhelyről
engedélyezi a Petőfiszállás, Kossuth Lajos u. 10. szám alá a székhely
változtatását. A Polgárőrség nem fizet bérleti díjat az ingatlan használatáért, de
fizeti a víz, gáz és a villany szolgáltatás díját.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a
bérleti szerződés elkészítésére.
Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2011. április 10

III. napirend
Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
5. számú módosítása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet és a határozat-tervezet 1. pontját 3 nem
szavazattal nem ajánlja elfogadásra, a 2. pontját 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Rádi Györgyi képviselő
Azt jelenti, hogy kilépünk?
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Homoki-Szabó József képviselő
Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a mai ülésen ezt így fogadjuk el, valószínű, hogy
összeszeretnék vonni, hogy mindent Kiskunfélegyháza végezzen.
Czombos Ferenc alpolgármester
A Jegyző és a Polgármester a későbbiek során adjon tájékoztatást a Kistérséggel kapcsolatos
fejleményekről.
Homoki-Szabó József képviselő
Így kérték a határozat-tervezetbe.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom, hogy a határozat-tervezet első részét nem, a második részét fogadjuk el.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
75//2011. (III. 30.) ÖKT. határozat
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának 5. számú módosítása
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(6 igen)
nem hagyja jóvá a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás III. fejezet 2. pontjában
foglaltaknak módosításait az alábbi szövegezéssel:
„2.1.1.a.) A közoktatási szakszolgálat (ezen belül: a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, gyógytestnevelés) feladatainak Társulás által történő ellátása, a feladatok szervezésével, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának a társulás részéről történő megbízásával a feladatellátásra.
b.) A közoktatási szakszolgálat (ezen belül: továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadás) feladatainak Társulás által történő ellátása, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézménye
a társulás részéről történő megbízásával a feladatellátásra.
- A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaalpár.
- Érintett lakosságszám: 47.937 fő (100 %)
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2. Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás III. fejezet 2. pontjában foglaltaknak módosításait az alábbi szövegezéssel:
„2.2.2.Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás
- Alapítás éve: 2005.
- Székhely: Kiskunfélegyháza
- Társulásban résztvevő önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás
- Érintett lakosságszám: 40 567 fő, (84,63 %)”
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: 2011. 04. 30.
IV. napirend
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és egyhangúan javasolja, hogy a szociális
kölcsönnél térjenek vissza a 20.000,- Ft maximális összegre. A krízishelyzeteknél az elemi
kár és a haláleset maradjon benne, melynek segélyezési összege 1-10.000,- Ft-ig terjedhet.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság is tárgyalta a napirendet, felmerült a krízis segélynél a javaslat, hogy a
nagyobb összegű gyógyszerköltség is maradjon benne. A szociális segélynél a 20.000,- Ft
kölcsön összege szeretné a bizottság, ha 30 vagy 40.000,- Ft-ra visszaállna. A rendelettervezetet 2 igen 1 nem szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.
Nagy János képviselő
A halálesetnél adnak 20.000,- Ft temetési segélyt, és még kap 1-10.000,- Ft-ig krízis segélyt,
két oldalról is kap.
Rádi Györgyi képviselő
Nem venném ki, a legegyszerűbb temetés is 100.000,- Ft.
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Szász János polgármester
Ne vegyük ki a krízishelyzetnél a halálesetet, nem biztos, hogy a kettő együtt szinkronba
felmerül.
Rádi Györgyi képviselő
Méltánylás kérdése.
Homoki-Szabó József képviselő
A gyógyszerköltség lehetőség, a szociális kölcsönnél minimum 30.000,-Ft, maximum
40.000,- Ft-ra szeretném ha emelkedne.
Szász János polgármester
Nem szeretném megemelni a szociális kölcsönt. Vannak olyan emberek akik eddig nem
fizettek. Szavazásra bocsátom Homoki képviselő indítványát, a szociális kölcsönnél a
40.000,- Ft-ra történő emelést, és az átmeneti segélynél a krízishelyzetek formáit: az elemi
kár, a haláleset és a nagyobb összegű gyógyszerköltség.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen, 5 nem szavazati
aránnyal elutasította Homoki-Szabó József módosító indítványát, amely a
szociális kölcsön 40.000,- Ft-ra történő emeléséről, valamint az átmeneti
segélynél a krízishelyzetek formáiról: az elemi kár, a haláleset és a nagyobb
összegű gyógyszerköltségről szólt.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a szociális kölcsön visszaállítását 20.000,- Ft maximális összegre,
valamint az átmeneti segélynél a krízishelyzetek formái: az elemi kárra és a halálesetre
szűkülne.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 2 nem szavazati
aránnyal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét A szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról az
alábbiak szerint:
PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2011. (III. 31.)
rendelete
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátások szabályozásáról
szóló
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8/2006. (V. 30.) rendelet módosításáról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

V. napirend
A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének
szabályairól, és az azért fizetendő díjak mértékéről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Két dolog miatt kell a rendeletet megalkotni a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és
hivatali időn túli rendezése miatt.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatja.
Homoki-Szabó József képviselő
A Ügyrendi bizottság is tárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatja.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(6 igen) elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét A házasságkötés
létesítésének hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, és
az azért fizetendő díjak mértékéről az alábbiak szerint:
PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2011. (III. 31.)
rendelete
A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének
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szabályairól, és az azért fizetendő díjak mértékéről
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.

VI. napirend
Előterjesztés a helyi népesség-nyilvántartó „Vizuál Regiszter”
vállalkozásának kifizetése tárgyában

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Regiszter nélkül nem maradhatunk, semeddig nem húzhatjuk. Ennek a programnak mennie
kell.
Szász János polgármester
Mi alapján állapították meg ennek az árát?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Kérem, hogy fogadják el és biztosítsák.
Homoki-Szabó József képviselő
Vegyük fel a kapcsolatot és nézzük meg, mi ez? Ha valami megszűnik december 31-vel,
küldeni kellett volna róla tájékoztatást.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ilyen alapon a kellő indokoltságot nem kaptuk meg, minden szerződést megszavazunk.
Szász János polgármester
Javaslom, hogy várjuk meg a TÖOSZ-tól az állásfoglalást és úgy határozzunk benne.
Homoki-Szabó József képviselő
Ne zárkózzunk el, írjunk egy levelet, hogy nincs beépítve a költségvetésbe, nem tudjuk
kifizetni, és van-e mód hogy csökkentsék az összeget.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Megpróbálunk árcsökkenést elérni.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a „Vizuál regiszter”
vállalkozási díjában megpróbálnak árcsökkenést kérelmezni.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
76//2011. (III. 30.) ÖKT. határozat
Helyi népességnyilvántartó „Vizuál
regiszter” vállalkozási díjának kifizetése
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester
- a helyi népességnyilvántartó „Vizuál regiszter”
vállalkozási díjának kifizetéséről szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a
saját költségvetése terhére biztosítja az eKÖZIG ZRT. részére a „Vizuál
regiszter” vállalkozási díját 60.000,- Ft +ÁFA 2012. március 31-ig terjedő
időszakra.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy
kérje meg az eKÖZIG ZRT-től a vállalkozási díj csökkentését.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Jegyzőt a fenti vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2011. március 31.

VII. napirend
Újonnan kialakított telkek belterületbe vonására
vonatkozó termőföld más célú hasznosításának
határozata

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

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.
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Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
77//2011. (III. 30.) ÖKT. határozat
Újonnan kialakított telkek belterületbe
vonására vonatkozó termőföld más
célú hasznosítása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy a 2007. évi CXXIX.
törvény a Termőföld védelméről 15. § (2) és (5) bekezdése alapján úgy dönt,
hogy kéri a külterületű termőföld belterületbe vonását a 010/73. hrsz-tól – a
010/85. hrsz-ig terjedően, egyben nyilatkozik , hogy az önkormányzat a
településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen
felhasználja telkek kialakítására.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a saját költségvetése
terhére a 15.000,- Ft eljárási díjat és a 3.000,- Ft hiteles térképmásolati díjat,
mint költségeket a Körzeti Földhivatalnál az ingatlanok belterületbe vonása mint
végleges más célú hasznosítás esetére.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a
következő költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe ezen
határozat tartalmát.
Felelős: Szász János polgármester
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2011. 04. 30.
VIII. napirend
Előterjesztés a pénzügyi-számviteli ügyintéző középfokú
szakképesítés költségeinek viselése tárgyában
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Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A kolléganő pénzügyi-számviteli ügyintézői tanfolyamának az összes költsége 182.000,- Ft,
ebből 100.000,- Ft-ot biztosítana az önkormányzat, a többit állná a dolgozó. Az előterjesztés
szerint kérjük az átcsoportosításokat a hivatalba. Az előterjesztésbe szerepel továbbképzésre
100.000,- Ft a pénztáros OKJ-és képzésére, 15.000,- Ft a mérlegképes könyvelő éves
regisztrációs képzésére, valamint 17.000,- Ft számítógép fejlesztésre, és 72.000,- Ft az
ingatlanbecsüs munkadíjára. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy engedje meg az
átcsoportosítást.
Szász János polgármester
Nem a költségvetésből, hanem a saját pénzünkből vesszük el.
Nagy János képviselő
Telkenként ennyi az ingatlanbecsüs munkadíja?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az összes telek ingatlanbecslésének ez a díja. Fel kellett becsültetni, Kis Úr nem becsülhet
fel.
Nagy János képviselő
Ahol 1,- Ft-ért adták el a telkeket, ott hogyan becsülték fel?
Czombos Ferenc képviselő
Az ingatlanbecsüs munkadíja miért 72.000,- Ft? Miért nem lehet ezt bővebben elmagyarázni.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Azért mert a becsüs nem egészen 5.000,- Ft/db áron becsült fel a telkeket. Kis Úr becslését
nem lehet elfogadni, mert megbízási szerződésünk van vele.
Szász János polgármester
Képességeink, lehetőségeink szerint próbálunk mindent körbe járni.
Nagy János képviselő
Ha az ingatlanokból elhalnak, akkor az ingatlanok értékének felbecsülésével megbízható Kis
Úr? Mi van a régi telkeknél?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem élt még a törvény.
Rádi Györgyi képviselő
Minden telekre kell ezután ingatlanbecslés?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Minden ingatlant fel kell becsültetni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Hogyan vállalja a dolgozó, ki ösztönzi, ha elő van írva miért kell ebből neki bevállalni.
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Kötelező megszerezni, a munkakörén belül az érvényesítéshez kell.
Czombos Ferenc alpolgármester
Milyen alapon kötelezzük a vállalkozót?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Mert ilyen a költségvetésünk. Nem 82.000,- Ft-jába kerül a dolgozónak, hanem többe, mivel
utazni is kell.
Szász János polgármester
Meg lett neki hosszabbítva a szerződés, de csak ilyen feltételekkel tudjuk tovább
foglalkoztatni. Ha nem segítjük akkor nem bírja megcsinálni. Próbáljunk pénzt
átcsoportosítani. Ha valaki 80.000,- Ft-ot áldoz, saját magát kötelessé teszi, hogy elvégezze
ezt a szakképesítést. A két új dolgozónak plussz még az alapvizsgát is meg kell csinálni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Továbbra is megkérdezem, hogy ez csak átcsoportosítás? Túl van tervezve a bérelőirányzat
azt érzem. A tájékozódás miatt kell, hogy elő van írva a munkakörhöz ez a szakképesítés vagy
nem. Nem kerek választ kapok, nem a bizalom hiányáról van szó
Szász János polgármester
Elismerem és fontosnak is tartom, hogy maximálisan mindent amit kell meg tudjon a testület,
de néha rajtunk kívüli dolgok is történnek.
Czombos Ferenc alpolgármester
Nincs előírva ez a végzettség?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A pénztáros érvényesít, ahhoz, hogy ezt tudja végezni, meg kell lennie
szakképesítésnek.

ennek a

Czombos Ferenc alpolgármester
Át lehet hárítani a pénzt? Én ha az Ő helyébe lennék egy fillért nem vállalnék be, ennek a
végzettség hiányának a tudatába vette fel az önkormányzat a dolgozót. Felvették ezt a
dolgozót, akkor tessék bevállalni a költségét.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Azért lett felvéve, mert ott van még egy beteges dolgozó, és a pénzügy nem állhat.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Vannak kötelező továbbképzések, a mi intézményünkben is el kell végezni, a legolcsóbb
100.000,- Ft-ba kerül. A pénztáros átveszi a kolléganő munkáját, bizonyos papírokat csak
úgy tud aláírni ha meg van a végzettsége.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ne keverjük össze a továbbképzéssel, felvettek egy olyan dolgozót, hogy tudták, hogy ehhez a
munkakörhöz nem rendelkezett végzettséggel.
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A sima pénztárosihoz elég, de az érvényesítéshez kell a végzettség.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A többi saját dolgozómtól veszem el ezt a pénzt.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Nem egy magas fizetése van ennek a dolgozónak, az önkormányzatnak támogatni kell.
Szász János polgármester
Bármikor költségvetést érintő dolgozóról lesz szó, szélesebb körű előterjesztést szíveskedjen a
jegyző a testület elé terjeszteni.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az intézményvezető, ami pénzt érint köteles tájékoztatni a testületet.
Homoki-Szabó József képviselő
Ezeket a szóbeli kiegészítéseket a napirendi pont előtt el lehet mondani. A porták
értékesítésével kapcsolatban hoztak egy határozatot, hogyha felépíti az ingatlant visszakapja a
vételár felét. Mennyi az adóvonzata, gondolt-e erre valaki?
Czombos Ferenc alpolgármester
A porták fel lettek becsülve, a becsüs ki van fizetve.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A szakértő becslése szerint 95 %-ban a porta értékek reálisan lettek megállapítva.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
78//2011. (III. 30.) ÖKT. határozat
Polgármesteri hivatalnál
előirányzat átcsoportosítása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Polgármesteri hivatal előirányzat átcsoportosításáról szóló
-,
előterjesztését és úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal
bérelőirányzatából 161.000, Ft-ot, a járulék előirányzatokból 43.000,- Ft-ot zárol
és átcsoportosít az alábbiak szerint:
• Továbbképzésre

115.000,- Ft
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• Számítógépfejlesztésre 17.000,- Ft
• Vagyonbecslés díjára
72.000,- Ft
A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a következő rendeletmódosításnál
jelen határozat tartalmát vegye figyelembe.
Felelős: Szász János polgármester
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2011. 04. 14.

IX. napirend
Ward Mária Leánygimnáziuma és Kollégiuma étkeztetés
iránti kérelme

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és 4 igen szavazattal támogatta
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az önkormányzat 400,- Ft + 25 % ÁFÁ-ért biztosít ebédet, ezzel is segíti a kérelmezőt. A
konyha kapacitásának, kihasználtságának megfelel.
Nagy János képviselő
Valahogy úgy kell megoldani, hogy a 615,- Ft közötti különbséget ne az önkormányzat állja.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
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79//2011. (III. 30.) ÖKT. határozat
Ward Mária Leánygimnázium és
Kollégium étkeztetési kérelme
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Ward Mária Leánygimnázium és Kollégium étkeztetési
kérelméről szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a Ward Mária
Leánygimnázium és Kollégium részéről 2011. május 9-10-én a lelkigyakorlaton
részt vevő diákok részére biztosítja az étkeztetést a rendelet szerinti áron. A
helyszínre való kiszállításért az önkormányzat nem számít fel költségeket.
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: 2011. április 5.
X. napirend
Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete kérelme
pályázati támogatás megelőlegezésére
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot 4 igen szavazattal támogatja.
Szász János polgármester
A Nagycsaládosok Egyesülete 351.000,- Ft-ot kér megelőlegezésre.
Szabóné Csíkós Emőke Nagycsaládosok Petőfiszállási Egy.Elnöke
Május 31-ig kell elszámolni a pénzzel, az ÖKOTÁRS Alapítvány fizeti vissza.
Szász János polgármester
Köszönjük mindenki munkáját aki ebben a programban részt vett. Egy felhatalmazás kellene a
Nagycsaládosoktól, hogy fog visszajönni a pénz az önkormányzathoz.
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Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A 351.000,- Ft-ot mikor kéritek?
Szabóné Csíkós Emőke Nagycsaládosok Petőfiszállási Egy.Elnöke
A fák árát már kifizettem, csütörtökön mennénk a többiért.
Szász János polgármester
Egy számlamásolatot kapjunk a vásárlásról..
Szabóné Csíkós Emőke Nagycsaládosok Petőfiszállási Egy.Elnöke
Fák, bokrok építésében szülők, gyermekek segítségét kérném. 320 m útpadk szegély kellene.
Szerettem volna még ha ez még meg lenne. A sok gyerekjáték biztos hogy nem lesz meg
májusban. A facsemete jegyből 90.000,- Ft jött össze.
Szász János polgármester
Rengetegen kérdezték, hogy mi lesz a park neve?
Szabóné Csíkós Emőke Nagycsaládosok Petőfiszállási Egy.Elnöke
A park nevén még nem gondolkodtunk.
Szász János polgármester
Meg kell próbálni egy kérelmet kell írni a helyi vállalkozók, a Megyei Közgyűlésben Bányai
Gábor felé segítségkérés gyanánt.
Kötünk egy támogatási szerződést a Nagycsaládos Egyesülettel, ahol leírjuk a feltételeket.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztésben elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
80//2011. (III. 30.) ÖKT. határozat
Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete
kérelme pályázati támogatás megelőlegezésére
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete kérelme
pályázati támogatás megelőlegezéséről szóló – előterjesztését és úgy határoz,
hogy a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete részére megelőlegez 351.000,Ft-ot a „Zöld övezet 2010.” programhoz benyújtott pályázathoz.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a
támogatási szerződés elkészítésére
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert
a támogatási szerződés aláírására.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy vegye
figyelembe ezen határozat tartalmát a következő rendelet-módosításnál.
Felelős: Szász János polgármester
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2011. április 5.
XI. napirend
Pálos Rend kérelme önkormányzati tulajdonú
ingatlanra vonatkozóan

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét képezi.
Nagy János képviselő
A Pálos Rend a köves bejárati útra tenné a nagykaput?
Szász János polgármester
Bekerítenék azt a kis parkolót?
Czombos Ferenc alpolgármester
Ha az kell, hogy a tulajdonukba kerüljön, javaslom, hogy hozzunk egy határozatot, hogy
kapja meg a Pálos Rend.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az önkormányzati törzsvagyonhoz nem nyúlhatunk hozzá.
Czombos Ferenc alpolgármester
A temetői kapuért cserébe nem lehetne?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Tulajdonjogot simán nem lehet átvinni, használatba oda lehet adni.
Szász János polgármester
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Megkérem a jegyzőt, hogy nézzen utána a következő testületi ülésre, hogy milyen lehetőség
van ez ügyben.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
81//2011. (III. 30.) ÖKT. határozat
A Pálos Rend kérelme önkormányzati
tulajdonú ingatlanra vonatkozóan
HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – A Pálos Rend kérelme önkormányzati tulajdonú
ingatlanról szóló -, előterjesztését és úgy határoz, hogy a Pálos Rend
karbatartásába és kezelésébe adja a Petőfiszállás 026/25. hrsz-ú, az
önkormányzat tulajdonát képező ingatlant – utat, amelyre engedélyezi, hogy a
Pálos Rend kerítést emeljen és kaput felállíthasson.
Kötelezi a képviselő-testület a Pálos Rendet, hogy az időjárási viszonyoknak
megfelelően kezeljék és tartsák karban az utat.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti ingatlan tulajdon jogának
átruházására vonatkozó eljárást megindítja.
Felelős:

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: 2011. 04. 27.
XII. napirend
Jegyzői pályázat kiírása
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester

28
A pályázati anyagot próbáltam úgy összeszedni, hogy a kötelező előírásoknak megfeleljen. A
pályázat benyújtásának módjánál, szeretnék egy nagyon szigorú pályáztatási elbírálást
megvalósítani.
Rádi Györgyi képviselő
A pályázat benyújtásának módjánál előírás a négy tagú bizottság?
Szász János polgármester
Nem kevés jelentkező fog lenni. A legelső rostát állítsuk fel, az első körből a második körbe
már csak hárman maradnának.
Rádi Györgyi képviselő
Van például 10 pályázó, abból a négy tagú bizottság választja ki a három főt, a többi nem
óvhatja-e meg, hogy a képviselő-testület elé nem került a pályázata. Véleményem szerint egy
előkészítő bizottság kellene aki bontaná a pályázatokat, készítene egy beszámolót és
eldöntené, hogy a pályázati feltételeknek megfelel-e vagy nem.
Czombos Ferenc alpolgármester
Nem hiszem, hogy rosta kell ehhez.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Nagy baj volna, ha jegyzőnek jelentkezik és hibázik.
Nagy János polgármester
Nemcsak a négy tagú bizottságot lehet megtámadni, hanem bármit.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
El fogja olvasni a pályázó, hogy lesz egy négy tagú bizottság aki előrostát csinál.
Homoki-Szabó József képviselő
A pályázati elbírálásnál van egy problémám, az öt éves jegyzői gyakorlat ami előnyt képez.
Ebből adódóan nem sok petőfiszállási fog jelentkezni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Nem feltétel, hanem előnyt jelent.
Homoki-Szabó József képviselő
Ha az előnyt figyelembe veszik szűkül a kör.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A helyben lakással gondom van.
Szász János polgármester
Költségvetést érint.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
KSZK honlapon fenn lesz. Félek a helyben lakás negatív diszkriminációjától.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
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A pályázat benyújtásának módjánál az esetleges szót ki kellene húzni. Petőfiszálláson lakjon,
az öt éves jegyzői gyakorlatnál odaírnám az öt éves köztisztviselői végzettséget.
Szász János polgármester
A mi jegyzőnk is fogja pályázni a jegyzői állást, így Ő nem nyújthat információt. Nem
szeretnék minden pályázóval leülni, szeretném ha egy bizottság rostálná át.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az egyik köztisztviselő közel 20 éve dolgozik itt, adjuk meg neki a lehetőséget, hogy mint
köztisztviselő pályázhasson.
Homoki-Szabó József képviselő
A végzettsége is meg legyen, nem biztos, hogy előny, hogy valahol volt már jegyző.
Tóth Vince az Ügyrendi bizottság tagja
Erre lesz a bizottság, hogy szubjektívan értékeljen. Annyi minden előnyt jelent még.
Szász János polgármester
Meg kellene nevezni a bizottsági tagokat.
Czombos Ferenc képviselő
Én Rádi Györgyi képviselőre és a két külsős képviselőre és a polgármesterre gondoltam.
Rádi Györgyi képviselő
A rostát nekünk kell felállítani?
Homoki-Szabó József képviselő
Miért nem lehet a testület teljes létszámban benne és nem lenne belőle vita.
Nagy János képviselő
A jegyzőt helyettesítő törvényes képviselő bonthatja-e a pályázatot?
Czombos Ferenc alpolgármester
A pályázat bontásánál van egy jogászunk, Őt nem lehetne bevonni?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Lehet a jogászunkat is, csak Feketénének kell azon a testületi ülésen részt venni.
Rádi Györgyi képviselő
A bontásoknál ott lehetnénk mindnyájan, mi fogjuk a döntést hozni, legyen ott mindenki.
Szász János polgármester
Mikor adjuk fel a pályázatot?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A jövő héten tesszük fel a KSZK honlapjára.
Czombos Ferenc képviselő
Bontás mikor van? Elbírálás határideje mikor van?
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem merem mondani, hogy fel tudunk menni a KSZK honlapjára, 30 napot muszáj adni. Az
elbírálás határideje a májusi testületi ülés.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A júniusi testületi ülésre nem lehetne átvinni?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A pályázatba milyen döntés születik attól függ.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
KSZK megjelenésétől számított 30 napot figyelembe kell venni.
Rádi Györgyi képviselő
Az előnynél a helyben lakást vegyük ki.
Szász János polgármester
A személyes megjelenés az első rosta után történjen.
Homoki-Szabó József képviselő
Kézzel írott önéletrajz kell.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet, úgy, hogy a
pályázatokat a képviselő-testület bontja fel. A pályázat elbírálásának határideje a júniusi
testületi ülés.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
82//2011. (III. 30.) ÖKT. határozat
Jegyzői pályázat kiírása
HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy elfogadja jegyzői álláshelyre vonatkozó
alábbi javaslatot:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő Testület
A „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. Törvény 10. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet
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Petőfiszállás Község Polgármesteri Hivatala

Jegyző
munkakör betöltésére.
A Közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A

vezetői

megbízás

időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6113 Petőfiszállás, Kossuth Lajos u. 6.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkörök:
A Polgármesteri Hivatal vezetése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
és további jogszabályok által a jegyző feladata- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása,
munkáltatói jogok gyakorlása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal vezetése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
és további jogszabályok által a jegyző feladata-és hatáskörébe utalt feladatok ellátása,
munkáltatói jogok gyakorlása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Polgármesteri Hivatal
Az irányítás alá tartozó személyek száma: 8
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők jogállásáról
szóló” 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Magyar Állampolgárság,
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•
•
•
•
•

Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, igazgatásszervezői, vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés, vagy
közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat – legalább 2 év szakmai tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•

Legalább 5 éves jegyzői vagy aljegyzői gyakorlat, helyismeret, idegen nyelv tudás,
EU-s továbbképzéseken való részvétel.
Felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeret.
Saját személygépkocsi.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

részletes kézzel írott szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az eddigi munkakörök,
tevékenységek leírását,
a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések,
végzettséget tanúsító okirat, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljes körűen
megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szász János polgármester nyújt 0670/4503213, 06-76/368-042-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•

•

Postai úton a pályázatnak Petőfiszállás Községi Önkormányzat címére történő
megküldésével ( 6113 Petőfiszállás, Kossuth Lajos u. 6.) kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 516-1/2011., valamint a
munkakör megnevezését: Jegyző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a képviselő-testület
esetlegesen személyesen meghallgatja a pályázókat.

A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 29.

33
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája 2011. április 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. április 15.
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK) . A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: 2011. április 5.

XIII. napirend
E g y e b e k:
a.) Dr.Akáb István és neje kérelme
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Az Önök mellett lévő parkban elhelyezett játékok ügyében szeretnék más megoldást találni.
Tájékozódtunk, hogy nemcsak a fiatal korosztály használja. Mi az elképzelésük erre
vonatkozóan?
Dr Akáb István
Elnézést kérek, hogy nem veszek részt a közéleti eseményekben. Üdvözlöm a képviselőtestület tagjait, a polgármestert, jegyzőt és mindenkit. Húsz éve élünk itt, nagyon jó
kapcsolatot ápolunk mindenkivel. Feleségem elég népszerű, mindenki ismeri. Lehetségesnek
tartom, hogy az iskolaigazgató nagyon sok mindenben alá tud támasztani. Azt vártam, hogy
önálló napirend lesz, mert a fontossága olyan. A feleségemet a polgármester eléggé idegesen,
szűkszavúan, türelmetlenül fogadta. A probléma egyrészt, a Polgármester Úr nem tanúsított
kellő megértést amikor a feleségem előadta a problémát. Olyan véleménynek adunk
kifejezést, hogy a faluba bejövő újdonságok ellenzője vagyunk, a gyereki örömök ellen
vagyunk. Gyermeki öröm és egyéb ellenzést a községben többször visszahallottunk. Nagyon
elszomorít, hogy ilyen van. Az ilyen megnyilvánulásokat vissza kell utasítanom. Az
előbbieket egy délutáni incidens, Rádi Györgyi enyhén szólva szemrehányást tett, a gyerekek
örömét korlátozva, elmarasztalta Márti nénit. Nem is olvasta azt a beadványt, amit eljuttattak
a képviselőkhöz. Miért jöttem ide, és miért kértem szót, a mi kérelmünk az, hogy tűzveszélyt
okozhatnak a vandál fiatalok. A keresztnek rúgják a labdákat, kirúgják a kis fákat. Félünk,
hogy az összes ablakokat beverik, nem merünk szólni. Tűzveszélyt okozhatnak, állandó
fenyegetettségben élünk. A hintaágy ügyében jó lenne, ha minél előbb intézkednének. A
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Polgármester Úr saját anyagi erőit nem kímélve, nagyon dicséretesen létrehozott egy kis
játszóteret, ennek a dologi, anyagi , adminisztratív feltételei nincsenek meg, vagy kérdésesek,
van-e a játéknak bevizsgálási tanúsítványa? A tényeket közlöm: ahol ez a játszótér van
balesetveszélyes. Nyitott kút van benne hiányos tetővel, ami vízzel tele van, kiálló
vasrudakkal. Rengeteg hegyes tuskók vannak benne, ezen a vonalon haladnak inni a kútra.
Egy játszótér építésének nagyon fontos, szigorú feltételei vannak.
Ezek a feltételek hiányoznak. Forgalmas útszakasz, bekerítetlen területről van szó.
Kisgyermekeket is hoznak oda, 20 év ez a park most néz ki valahogy. A park tele van
üvegszilánkokkal, a kisgyerek a szájába veszi és megvan a baleset. Az iskolaigazgató 2-3 hete
emelte ki a sütőpavilon kapcsán, hogy ez a terület milyen balesetveszélyes, azóta nem lett az?
Egészségügyi feltétel: a gyermekek a parkban vécéznek, illemhely, mobil WC nincs meg.
Harminc-negyven gyerekből álló csoportok mennek ki, ezekért a csoportokét a csoportokat
kísérő nevelő a felelős. Elsőnek mindig a nevelő a felelős. Átesik a labda, becsengetnek,
kimegy az ember kétszer, háromszor, van olyan gyerek aki be mer mászni, még a labdát meg
se köszönik. Nagyon sokszor most a napokban hallani, hogy örülnek a gyerekek, a gyermeki
örülés akkor teljes ha a nevelői, szülői felelős magatartásával párosul. Tőlem távol áll, hogy
bárkit is megsértsek, valahogy itten olcsó népszerűségi hajhászás látszata is fennáll, az sms a
Petőfi Népében erre is enged következtetni. A féltő jószándékú cselekedeteinket vannak a
községben akik félre magyarázzák, akik olyan híresztelést kreálnak, hogy védekezni alig
tudunk. Kérésem: elsősorban a tűzveszély, a fenyegetettség 4 napja fennáll. Mi ezért a házért
1.400.000,- Ft-ot fizettünk. Nem volt eddig problémánk senkivel. Ellenünk fordultak a
dolgok. Mi a gyerekeket szeretjük, az új törekvések elősegítője vagyunk.
Szász János polgármester
Márti néni, ha a múltkori beszélgetésünk során, ha úgy gondolja hogy feszültebb voltam, csak
annak tudható be, hogy mindent a faluért teszek. Ez nem játszótér, nem volt egyeztetve
senkivel. A kutat ki fogjuk cserélni. A gyerekek mozgásterének jó lett volna. Ha olyan pontot
érintettünk, akkor elnézést kérünk, aki más megítélést mond, én cáfolom meg. A gyerekek
iránti jó indulat vezetett ebbe. A mostani előírásoknak megfelelő játszótérre a községnek
nincs pénze. Kis időt kérünk, hogy valamilyen megoldást keressünk rá. Szabadidő park lett
volna, mindenféleképpen döntés fog születni az Önök érdekében. Megnézzük, hogy az iskola
területén lesz-e erre lehetőség.
Dr. Akáb István
A hintaágy elhelyezését kellene megoldani.
Szász János polgármester
A hintaágy elhelyezésével megoldódik a helyzet?
Dr.Akábné Zöld Márta
Ha mai nap elvitték volna a hintaágyat, megnyugodnék.
Szász János polgármester
A többi játékok maradhatnak?
Dr. Akáb István
Ha Önök felvállalják a felelősséget, aki ilyet üzemeltet fel kell neki vállalni a felelősséget.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
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Furcsa helyzetbe keveredtünk. Tanár Úr nem olcsó a népszerűség, amikor a testvérem
megvette a játékokat azt mondtam vigyük be az iskolába. Azt mondta a polgármester, hogy itt
vannak a pici gyerekek, akkor Ők nem használhatják. Annak idején kimentem a helyszínre és
azt mondtam, hogy nem szavazom meg a pavilont, mert balesetveszélyes. Ezt az utolsó napig
fenntartom. A testvérem elhozta a játékokat szakadó esőben, a gyerekek ott voltak a
játszótéren. Jó pár évig igazgatója voltam Márti néninek, ha gondja volt miért nem jöttek el
hozzám.
Dr. Akáb István
Nem mentünk sehová, sajnos a képviselő-testület nem tudott erről.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Legalább 30-40 gyerek játszik ott, mondjanak rá valami megoldást, hogy hova tegyük azokat
a játékokat. Ettől a pillanattól nincs az a képviselő aki azt mondja, hogy maradjon ott a
játszótér. Hosszú éveken keresztül burgying volt az a terület. Én takarítottam, Mészáros
Pistivel, tudom hogy hol vannak a tuskók. Azt mondom, hogy intelligens emberek vagyunk,
keresünk egy olyan helyet, ahol a gyerekek is el tudják érni. Ezek után arra kérem, hogy
Márti óvó néni keressen egy helyet a játékoknak. Tisztelettel kérem, hogy amikor hallják,
hogy a gyerekek jól érezték magukat, akkor csak a jó szándék vezette a polgármestert.
Dr. Akáb István
A gyerekek örülnek és játszanak, lemegyünk a kertbe mást nem hallok csak trágár szavakat. A
gyerek nem tudom, hogy hol tanulja. A gyerekek örjöngenek és visonganak, mint akit ölnek.
Felszaladnak szembe a csúszdán, szemtelenül szólnak vissza. Hol van a nevelés?
Rádi Györgyi képviselő
Most délután csaptunk össze Mártikával. A nádtetős hintaágyat meg tudjuk oldani. Szeretném
ha ezek a játékok itt maradnának, azt látom, hogy a gyerekek boldogan játszanak.
Dr.Akáb István
Az érintett telekszomszédok hozzájárulását ki kell kérni. Vannak felsőbb szervek ahová lehet
fordulni, ha gondunk van. Ha a hintát elviszik, akkor rendben van, nem fogom Önöket
feljelenteni, jogszabályi dolgok ezek.
Dr. Akábné Zöld Márta
Most már ne maradjon ott semmi. A jegyző alátámaszthat abban, hogy ki kellett volna a
véleményünket kérni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Szeretném ha ebbe megnyugtató lépés lenne. Mi garanciát vállalunk, hogy a hintaágy el kerül
onnan. Önöknek a süldő korosztállyal van bajuk. A hintaágy bekerülne az iskola udvarába,
úgyhogy az iskola épület között lenne egy kerítés. A fenyőfák alá nem jó, mert a hintaágy
tetejébe belelóg, és ugyanolyan tűzveszélyes. Ezen az ülésen határozatnak kell születni, hogy
holnap az végrehajtásra kerüljön.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatokat úgy, hogy a szabadtéri játékok átkerülnek az
ingatlantól egy távolabbi helyre. A képviselő-testület elnézést kér, nem akartak megbántani
senkit.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 2 nem szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:

83/2011. (III. 30.) ÖKT. határozat
Dr. Akáb István és
Dr. Akábné Zöld Márta kérelme
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Dr.Akáb István és Dr. Akáb Istvánné Petőfiszállási
lakosok szabadtéri játékok elhelyezésével kapcsolatos kérelméről szóló -,
előterjesztését és úgy határoz, hogy a szabadtéri játékokat áthelyezi a kérelmező
ingatlanától távolabbi helyre.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elnézést kér, hogy ezen
szabadtéri játékok kihelyezésével kellemetlenséget okoztak a Tisztelt
Kérelmezőknek.
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: 2011. 03. 31.
Homoki-Szabó József képviselő
Azért nemmel szavaztam meg, hogy Önöket ezek után nem védi meg senki a bántástól. Azt
szeretném ha megoldást találnánk.
Sinkó József az Ügyrendi bizottság tagja
Mi a támadást annyiban tudnánk védeni, hogy éjszaka ide kijönnénk.
Dr. Akáb István
Sajnos ebben a faluban, vannak olyan emberek, hogy örül annak ha rongál.

13. b.) Telenor Magyarország Zrt. szerződésmódosítási kérelme
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képezi.
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Belemegy-e a testület a kért szerződésmódosításba. Kevesebb pénzt fizetnek, nehéz gazdasági
helyzetre hivatkozva. Öt évre kérik, nem fizetik az inflációs rátát, 18 %-os bérleti díj
csökkenést kérnek.
Szász János polgármester
Ha nem tetszik elviszik a tornyot, próbáltam kompromisszumot kötni, konkrét választ még
nem jött meg.
Nagy János képviselő
Döntsük el, hogy bevállaljuk, hogy elveszítünk mindent.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Várjuk meg mit válaszolnak.
Szász János polgármester
Ha elfogadják a bérleti díj módosítására írt levelünket, visszahozzuk a testületi ülésre.
Czombos Ferenc alpolgármester
Mi van a jelenlegi szerződés felbontás esetén.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A szerződés 14. pontjában van benne, hogy a „felek megállapodnak abban, hogy rendkívüli
esetben jelen szerződést 12 hónapos felmondási idővel megszüntethetik. A Bérlő amennyiben
részéről a bázisállomány áthelyezése szükségessé válik, a jelen szerződést 90 napos
felmondási idővel felmondhatja, köteles azonban a megszűnést követő 30 napon belül az
eredeti állapotot helyreállítani és a bérleményt a bérbeadónak visszaadni”.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az előterjesztés úgy, hogy megvárják a bérleti díj módosítására tett
javaslatra a választ és a következő testületi ülésen döntenénk róla.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal (
6 igen) a következő határozatot hozza:
84/2011. (III. 30.) ÖKT. határozat
Telenor Magyarország Zrt.
szerződésmódosítási kérelme
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy a Telenor Magyarország
Zrt. Petőfiszállás 166. hrsz. alatti (Ady Endre u. 1.szám) ingatlanra vonatkozó
távközlési állomás létesítése és üzemeltetése tárgyában a bérbevevő által kért
szerződésmódosítást, amely a bérleti díj 18 %-os csökkentését és az árindex
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állás kiiktatását 2011-től – 2015-ig vonatkozó időszakra nem fogadja el,
megvárják a bérleti díj módosítására tett javaslatra a választ és a következő
testületi ülésen döntenek róla..
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: 2011. április 8.
13.c.) Tájékoztatás a Petőfiszállási Óvoda 2011 . évi
költségvetését érintő értesítő levélről
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. mellékletét képezi.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Megegyeztünk, hogy nem kell fizetni felmentést és végkielégítést az óvodánál az álláshelyet
megszüntető dolgozónak. Megegyeztünk, de pont az ellenkezője történt, kiszámították, hogy
mennyi felmentési idő jár neki. A július és augusztus hónapra járó illetmény és végkielégítés
még jár a dolgozónak, ami az óvoda költségvetésében nem szerepel. Ez 538.000,- Ft személyi
juttatás és 145.000,- Ft járulék finanszírozást igényel. Mai napig nem látjuk, hogy miért lett a
dolgozó elengedve fizetés nélküli szabadságra.
Szász János polgármester
Április 1-től nem tűröm az óvoda ilyen irányú ellátását. Megkértem, a szakmai dolgokat
akarom látni. A vezető óvónő úgy elmegy, betegszabadságra, táppénzre, hogy nem tudok róla,
a daduska szedi a térítési díjat. Akarom tudni kinek mit fizetek. Rendbe kell tenni ezeket a
dolgokat. A óvoda így tovább nem mehet, minden társulási pályázattól elesünk. Azt mondták,
hogy mi alapján határoztuk meg a költségvetési keretüket. A Kincstárra hivatkozik, hogy a
végkielégítést ki kell fizetni.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Elment a Kincstár felé a levél, de még a válasz nem jött vissza.
Szász János polgármester
Ez csak egy Ő általuk írt felvetés.
Nagy János képviselő
A Kistérségi Társulás előnyeiből mi csak a hátrányait látjuk.
Homoki-Szabó József képviselő
Van-e módunk, hogy kilépjünk a társulásból?
Czombos Ferenc alpolgármester
A költségvetésben mi a keretet meghatároztuk, a többit kérje a munkáltatójától, mi a Kistérség
tagja vagyunk. Ha bírósághoz fordul , a Kistérséggel szembe fordul a bírósághoz.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Munkáltatói jogokat nem bírunk gyakorolni.
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Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A vezető óvónő álláshelye nincs megpályáztatva.
Nagy János képviselő
Évekkel ezelőtt mondtam, hogy pályáztatni kellene az óvónői álláshelyet. Ez a pénz hogy van
kiszámolva, vegye fel a munkát a felmondási időt dolgozza le.
Szász János polgármester
Nem mi vagyunk a munkáltatója.
Nagy János képviselő
Fele munkaidőt jogunk és kötelességünk ledolgoztatni.
Czombos Ferenc képviselő
Van egy kistérségi megállapodásunk, ilyenekről nincs szó. Oda van adva a munkáltatói jogkör
gyakorlása.
Szász János polgármester
Egyenlőre nem hozunk határozatot, még meg nem kapjuk a Magyar Államkincstártól a
választ, majd akkor újra napirendre tűzzük.

13.d. Tájékoztatás Vezér Ferenc atya földi maradványainak
hazahozatalában történt eddigi eseményekről
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Mellékeltem egy anyagot Vezér Ferenc atya önéletrajzát, hogy mindenki tisztában legyen
vele, hogy ki is volt Ő, nem szükséges külön határozatot meghozni a képviselő-testület
részéről.
Rádi Györgyi képviselő
Augusztus 6-án lesz az emlékmű felavatása, Pálos Vértanúk emlékművének nevezik.

13.e.) Tájékoztatás a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás belső ellenőrzési feladatellásáról
Szász János polgármester
Az eddigi kettő személy helyett a belső ellenőr eddigi vezetője lett a belső ellenőr
vállalkozásban. Nem kell külön fizetnünk.
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13.f.) A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulástól rendezvény sátor igénylése

Szász János polgármester
A sátrat megkértem a Szállási Napokra és Pünkösdre. Egy évben kétszer díjmentesen
rendelkezésünkre bocsátják. Azért kell fizetni ha elhozzák, vagy elmegyünk érte és a felállítás
költségét kell megtéríteni. Egyenlőre külön határozatot nem kell hozniuk a testületnek.

13. g.) Házi segítségnyújtás társadalmi megbízásának
változásáról értesítés
Szász János polgármester
Egy házi szociális gondozónőnk lett a volt gondozónő beadta a felmondását és az általa
használt eszközöket visszaadta a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézménynek.
Homoki-Szabó József képviselő
Kérhetnénk-e a házi gondozót, hogy a beteget elkísérje a kórházba.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem hinném, hogy elkísérné a kórházba.
Homoki-Szabó József képviselő
Van-e ilyen segítési lehetőség?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ilyen segítési lehetőség nem tartozik bele a hatáskörünkbe.

13.h.) Temető, ravatalozó felújítása
Szász János polgármester
A ravatalozó ajtajának a felújítása folyamatban van, a többi megtörtént. Egy szenteltvíz tartó
kellene, és a ravatalozón a lepel málik szét. A meszelésre az anyagot a Lélekharangok ingyen
biztosítják. A helyiség ki van takarítva. Kértem árajánlatot a drapériára ami az ajtón felül van.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Mi van akkor ha mi csináltatjuk meg az anyagot.
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Rádi Györgyi képviselő
Tudnak-e itt a ravatalozóba hűteni?
Szász János polgármester
Két személyre tudnak hűteni. Megkértem a Lélekharangot, hogy minden temetésnél nyissák
ki az ajtót. A kérdésem a testület felé, hogy a temető további rendezésébe belemegyünk-e,
vagy hagyjuk. Nekem mintha még hiányozna egy fekete kereszt a bejárati ajtónál.
Homoki-Szabó József képviselő
A templom kegytárgyboltjából nem tudjuk megvenni?
Czombos Ferenc alpolgármester
A fölső drapéria részén lenne egy kereszt.
Szász János képviselő
A tiszteletdíjakból folytatjuk-e a temető felújítást vagy álljunk meg.
Homoki-Szabó József képviselő
Hol tartunk most anyagilag, ha elkezdtük tegyük rendbe.
Nagy János képviselő
Meg kell nézni mi mindent kell kicserélni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Jelenlegi felújítás a parkoló rész, az be van-e a mostani állapotába fejezve.
Szász János polgármester
Jön még egy maltasz fal borítás a parkolóra.

13. i.) Általános Iskola előirányzat átcsoportosítása
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. mellékletét képezi.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az Intézményvezető kérte a saját költségvetésében az átcsoportosítást, mivel az iskola dologi
kiadásba a 2011. évi költségvetés jóváhagyásakor rendszergazdai díj került jóváhagyásra. Az
akkor meghatározott összeg jelentősen csökkent március hónaptól kezdődően, a januárfebruár hónapban a saját dolgozójuk végezte még a munkát.
Czombos Ferenc alpolgármester
Bővebben szeretném megnézni. A költségvetés készítésénél kérdeztem, hogy az iskolánál mi
van Fekete Bélával kapcsolatban. Valahol 400.000,- Ft körül volt az a szám ami Kalmár Edit
körül van. Most úgy látom, hogy abból az összegből akarták felszabadítani a január- február
hónapot. A két szám közötti különbözetet, a felszabaduló pénzt tegyük tartalékba.
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Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet az elhangzott javaslattal együtt.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
85//2011. (III. 2.) ÖKT. határozat
Petőfi Sándor Általános Iskola
előirányzat átcsoportosítása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Petőfi Sándor Általános Iskola előirányzat
átcsoportosításáról szóló -, előterjesztését és úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor
Általános Iskola dologi kiadásaiból a rendszergazda díjából zárol és
átcsoportosít 62.000,- Ft-ot, valamint 16.000,- Ft ÁFÁ-t, összesen 78.000,- Ftot. Ezen összegeket pótelőirányzatként az Általános Iskola bérelőirányzatára
61.000,- Ft-ot bérre, 17.000,- Ft-ot járulékaira átvezeti.
A rendszergazda díj fel nem használt része a tartalékra kerül.
A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a következő rendeletmódosításnál
jelen határozat tartalmát vegye figyelembe.
Felelős:

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: folyamatos

j.) Ittasság –vizsgálatról tájékoztatás
Szász János polgármester
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Megtörtént a hivatalban, az iskolában és a közmunkások között a szondázás. Nem volt ittas
állapotban lévő dolgozó. A továbbiakban is szúrópróba szerűen megismételném az ittasság
vizsgálatot.

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a képviselő-testület nyílt ülését 21 órakor
bezárom.

K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó
jegyző

Nagy János

Rádi Györgyi Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítők

