JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. április 06-án a
A Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli 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
Rádi Györgyi Magdolna képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
Meghívottként jelen van:
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Móczár László a Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke
Nagy Péter Rendőr főtörzs zászlós
Szász János polgármester
13,25-kor megnyitom a képviselő-testület ülését. Tisztelettel köszöntök mindenkit, köszöntöm
a meghívottakat is. Kis János Imréné képviselő és Nagy János képviselő betegség miatt
igazoltan vannak távol. A harmadik napirendi pont miatt éreztem úgy, hogy Móczár László a
Petőfiszállási Polgárőrség Elnökének és Nagy Péter Rendőr főtörzs zászlósnak is itt a helye.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott képviselőből 5
fő jelen van.
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Fekete Boglárka pénzügyi ügyintézőt, a
jegyzőkönyv hitelesítésére Hajagos Tóthné Szász Magdolna és Homoki-Szabó József
képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett
javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5 igen)
szavazattal elfogadja a 2011. Április 06- i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.

Szász János polgármester
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint: (a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú
melléklete.)
1.) Vendéglátó egységek nyitva tartásának meghatározása
Előadó: Szász János Polgármester
2.) Az önkormányzat tulajdonát képező temető és ravatalozó költségeire vonatkozó
beszámoló
Előadó: Szász János Polgármester
3.) Egynyári virágok, oszlopokra szerelhető virágtartók és szükséges festékanyag
vásárlására vonatkozó kérelem.
Előadó: Szász János Polgármester
4.) Kossuth Lajos u. 1/a. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó kérelem.
Előadó: Szász János Polgármester
5.) Pálos Rend kérelme
Előadó: Szász János Polgármester
6.) Egyebek

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(5 igen) elfogadja a 2011. március 30-i testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.
I. napirend
Vendéglátóegységek nyitva tartásának meghatározása
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.
Rádi Györgyi képviselő
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy engedélyezzük a szavazást.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
97//2011. (IV.06.) 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
A szombat hajnalban történtek miatt vált szükségessé ennek a napirendnek a megtárgyalása.
Vandálok felborogatták a virágtartókat, kukákat. A kocsmák hajnal 4-ig nyitva vannak, részeg
és drogos emberek dajdináskodnak éjjelente a faluban, úgy hallottam, hogy az esti
mulatozásoknál a füves cigi is erőteljesen jelen van. Azon kell lennünk minden erőnkkel,
hogy a vandalizmust megállítsuk. Annyit dolgozunk rajta, hogy a falunk szebb lehessen és
valamilyen erők ezt tönkre teszik. A buszmegállót is miért kell rugdosni? A
vendéglátóegységek nyitva tartását én úgy javaslom, hogy hétfőtől – péntekig 23óra,
péntektől - szombatig hajnali 1 óra, szombattól- vasárnapig 24 óra legyen.
Nagy Péter Rendőr főtörzs zászlós
Amilyen határozatot ti meghoztok, mi azt próbáljuk betartatni. A péntek és a szombat az az
időszak, mikor a vendéglátósoknak is nagyobb a bevétele, azokon a napokon kicsit lehet
hosszabb a nyitva tartás. A túl hosszú nyitva tartásnak az a hátulütője, hogy más
településekről is ide vonzza a már ittas idegen embereket is, ha itt tovább vannak nyitva
átjönnek ide itt folytatják tovább a mulatozást, hozzák a drogot a füvet stb…
Azt javaslom, hogy első esetben kisebb összeg legyen a büntetés, aztán később a kiszabható
maximum.
Szász János polgármester
Este 11-ig bőven elég nyitva lenniük.
Rádi Györgyi képviselő
Én a 22órát javaslom, akinek másnap dolgozni kell menni , az úgysem marad annál tovább, és
a diákoknak is elég bőven addig ott lenni, ha egyáltalán oda kell nekik menni. A hétvégén az
éjfélt tartom elfogadhatónak, azonban a csendre és a vandálkodásra oda kell figyelni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Jelen pillanatban hogy van ez meghatározva?
Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
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Utoljára Hanákék adtak be kérelmet, hogy lehessenek nyitva hétköznap éjfélig, hétvégén
pedig hajnal 1-ig.
Czombos Ferenc alpolgármester
És meg kapták az engedélyt?
Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
Igen, megkapták, a testület sem ellenezte, mert akkoriban volt, hogy a renoválást a saját
költségükön elvégezték az épületben.
Czombos Ferenc alpolgármester
A polgárőrségtől kérdezném, hogy mikortól vannak szolgálatban, Nagy Pétertől meg
kérdezném, hogy meddig van szolgálatban? Mert hiába mondjuk mi, hogy éjfélig legyen a
nyitva tartás, ha közben Péter csak 23 óráig van szolgálatban, akkor hogyan tartarjuk be. Én
talán ketté választanám a nyári és a téli nyitva tartást. Nyáron a 23 óra még nincs későn, ezt a
gyerekeimről is tudom, hogy ők is simán útnak indulnak még ilyen időtájt. Péntek- szombat
akár még a hajnali 1-2 órát is el tudnám képzelni.
Homoki-Szabó József képviselő
Nyáron van, hogy még este fél 10-kor hagyják abba az emberek a munkát és még utána
meginnának egy sört. A péntek- szombat legyen hosszabb a többinél jó a 23 óra.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A csendrendeletet hogy kell betartani?
Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
Ennek nincs köze hozzá.
Szász János polgármester
Meg kell határozni egy időpontot,23 vagy 24 óra? Ha bemegy a rendőr hajnal 3-kor , akkor
jegyzőkönyvbe tudják venni, hogy mennyivel lépték túl a nyitvatartási időt, és a büntetés
mértéke is függhetne a túllépés idejétől.
Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
30.000,-Ft-ig terjedően büntethetünk, és van mód a fokozatosságra is.
Homoki-Szabó József képviselő
Mi hiába is hozunk rendeletet, hogy ha nem figyelünk oda és nem tartatjuk be.
Szász János polgármester
Ha meg szalonnasütést, vagy egyéb rendezvényt akarnak tartani, akkor pedig jelentsék be
előre.
Nagy Péter Rendőr főtörzs zászlós
Szalonnasütést nem tarthatnak ,mert ahhoz is a Köjál engedélye kell.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Én azt szeretném tudni, hogy kinek a feladata a vendéglátóegységek nyitva tartásának az
ellenőrzése? Mindenkit egyszerre kell ellenőrizni, ne legyen úgy hogy az egyiket ellenőrzik a
másikat meg nem.
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Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
Én éjszaka nem vállalom azt, hogy ellenőrzöm a vendéglátóegységeket.
Szász János polgármester
Az ellenőrzés feladatát átadjuk a rendőrségnek.
Nagy Péter Rendőr főtörzs zászlós
Sokszor találkozunk azzal, hogy már csak egy ember ül benn a kocsmában záróra után, és
még annak is nyitva tartanak. Nem szabályosan járnak el a kocsmárosok se, kiszolgálják a
fiatalokat is meg a már részegeket is szeszes itallal. Meg találkozunk olyannal is, hogy minél
több kört fogyasztanak a vendégek, a körök után egyre emelik az árat. Nem biztos, hogy
annak meg be kell dőlni, hogy ha hamar bezárnak akkor veszteséges nekik a kocsma, meg kell
pályázatatni, lehet, hogy hamar találnánk olyan embert aki ugyanilyen feltételek mellett
átvenné a kocsmát. A másik meg, ha én az egyik helyen ellenőrzést tartok, akkor megy körbe
a telefon és mire odaérek a másik kocsmába, addigra már bezárnak. Egyszerre több embernek
kell ellenőrizni, erre rá kell szervezni, ez egy szabálysértési eljárás, vannak szabályai, amit
nekünk is be kell tartani, két tanú is kell a jegyzőkönyvhöz.
Szász János polgármester
Már a harmadik alkalommal fordulnak be a sarkon a kanyar mellé. Ralliban mennek át a
kereszteződésnél. Mit javaslunk, menyjen ki egy figyelmeztetés a kocsmáknak?
Nagy Péter Rendőr főtörzs zászlós
Ez is a kocsmákhoz köthető.
Czombos Ferenc alpolgármester
Kérdeztem, hogy most van egy nyitva tartás, és ez hogyan volt eddig ellenőrizve, és hogyan
lesz ezután ellenőrizve. Mert azzal, hogy elbeszéljük, hogy milyen körülményes az ellenőrzést
megszervezni, azzal még nincs megoldva. És az, ha ellenőrizzük, hogy jut ide vissza.
Szász János polgármester
Adjunk valamennyi próbaidőt a vendéglátóegységeknek, vagy legyünk szigorúak és egyből
büntessünk? Az azért nem arányos, ha 5perc csúszásért és 3 óráért is 20.000,-Ft a büntetés.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ki fogja az ellenőrzést csinálni és kinek a megbízása alapján?
Nagy Péter Rendőr főtörzs zászlós
A rendőrség és az önkormányzat ellenőrizhet.
Szász János polgármester
Mi felkérjük a rendőrséget és a polgárőrséget, hogy azt a határozatot, amit mi hozunk
érvényesítsék.
Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
Át kell nekik adni a határozatot, és ők tudják, hogy az ő hatáskörük ezt betartatni.
Nagy Péter Rendőr főtörzs zászlós
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Be kell hívni az üzletvezetőket, és elmondani nekik, hogy mik az elvárások velük szemben és
milyen ellenőrzések lesznek. Beszéljük meg velük is, hogy ne mondhassák, hogy ők erről
nem tudtak.
Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
Kapnak egy határozat kivonatot, de az nem a mi hatáskörünk, hogy a részegeket és a
fiatalokat ne szolgálják ki szeszes itallal.
Czombos Ferenc alpolgármester
Én a legszívesebben most is itt látnám őket.
Szász János polgármester
Kapnak egy hónap próbaidőt és utána büntetünk.
Nagy Péter Rendőr főtörzs zászlós
Nem kell nekik türelmi időt adni, ők mindig azzal védekeznek, hogy jelentős haszontól esnek
el, ha hamar bezárnak.
Czombos Ferenc alpolgármester
A szolgálati idő péntek-szombat akkor meddig tart?
Nagy Péter Rendőr főtörzs zászlós
Változó, de ez azért belefér.
Szász János polgármester
Meg kell szabnunk egy időt, nincs akkor próbaidő, én összehívom őket közlöm velük a
határozatot és másnaptól érvénybe lép.
Hányan lehetnek ezek a rongálók és mi válthatja ezt ki belőlük?
Nagy Péter Rendőr főtörzs zászlós
Az elfojtott düh tör ki belőlük ilyen formában.
Czombos Ferenc alpolgármester
Bármilyen tudatmódosító szer lehet ilyen hatással.
Szász János polgármester
Milyen időt határozzunk meg, legyen külön nyári és téli?
Homoki-Szabó József képviselő
Az a lényeg, hogy tartassuk be.
Czombos Ferenc alpolgármester
Igazából itt nincs is miről beszélni, csak be kellene tartatni. Ettől el is lehet térni egyedi
engedély alapján, amit a jegyző engedélyez.
Homoki-Szabó József képviselő
Ha rendezvényt akarnak csinálni, akkor jelentsék be.
Szász János polgármester
Tehát akkor vasárnaptól-csütörtökig 23 óra, péntektől- vasárnapig hajnal 1 óra?
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Czombos Ferenc alpolgármester
És ez mikortól lép életbe?
Szász János polgármester
Behívjuk az üzletvezetőket, beszélünk velük és utána.
Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
Ez 2011. ápr. 11-től lép életbe.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom, hogy a vendéglátóegységek nyitva tartási ideje: vasárnaptól-csütörtökig
23 óra, péntektől- vasárnapig hajnal 1 óra legyen

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:

98/2011 (IV.06.) ÖKT. Határozat
Vendéglátó egységek nyitva tartásának meghatározása

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a vendéglátóegységek nyitva tartásának meghatározásáról
szóló - ,előterjesztését és úgy határoz, hogy minden vendéglátó egységre
vonatkozóan a nyitvatartási idő községünkben, vasárnaptól – csütörtökig, 23
óráig, péntektől – vasárnapig hajnali 1 óráig van meghatározva.
Ezen nyitvatartási idő életbelépésének időpontja 2011. április 11.
Felelős: Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
Határidő: folyamatos
Szász János polgármester
Van-e még kérdés a rend felügyelői felé?
Nincs, akkor köszönöm, hogy megjelentek.
Nagy Péter Rendőr főtörzs zászlós és Móczár László a Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke
elhagyják az ülést.
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II. Napirend
Az önkormányzat tulajdonát képező temető és ravatalozó költségeire
vonatkozó beszámoló
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Van egy mappa amiben a mi tiszteletdíjunk felhasználásait követjük számlák alapján. Ebbe
szerepel ,hogy 409.821,-Ft-ot költöttünk el eddig a temetőre, de ebbe hozzátenném, hogy
benne van az a drótháló is, ami az orvosi rendelő hátsó oldali kerítéséhez kell. Még 100.000,Ft kellene, hogy a ravatalozó ajtaját is rendbe tegyük, mert az még nagyon csúnyán mutat ott,
és az emberek is megjegyzik, hogy minden szép lett, de az mért nem lett megcsinálva. Illetve
még gondoltunk egy díszfasorra is a temető elé, bár ez most a Pünkösdi búcsú előtt a parkolás
miatt hagyható még.
Rádi Györgyi képviselő
Azt hagyjuk most egyenlőre, már így is nagyon szép lett.
Szász János polgármester
A ravatalozóhoz a kellékeket már megvettük, meg még az ajtóhoz kell, ez 100.000,-Ft
Czombos Ferenc alpolgármester
És ebből a pénzből mi valósul meg pontosan?
Szász János polgármester
Drapéria, szenteltvíztartó, és az ajtó feljavítása. A festés mázolás anyagát pedig Kiss István
adja.
Czombos Ferenc alpolgármester
A külső ajtót mikorra csinálják meg, ez nagyon látványos?
Szász János polgármester
A jövőhétre. És még jó lenne egy kerékpár tároló, meg egy kannatartó a kúthoz, akkor hátha
nem dobálnák szét mindenfelé a kannákat. A Művelődési háznál a kerékpártárolót használják?
Rádi Györgyi képviselő
Igen azt használják, ahol nincs ott már csúnya is a fal.
Szász János polgármester
És a kerékpár tárolót hova kellene elhelyezni. Belülre vagy kívülre?
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Belülre tegyük ,olyan csúnya világot élünk, az emberek félnek kinn hagyni, úgyis mindenki
belülre viszi, odatámasztják a fákhoz a ravatalozó környékére.
Homoki-Szabó József képviselő
Kívülre tegyük , elég a nagy virágokkal a kapun bemenni és még a biciklit is vigyék.
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Czombos Ferenc alpolgármester
Eddig is bevitték ezután is befogják, de belülre hova tegyük?
Szász János polgármester
Akkor oda lesz téve a kerítés mellé egy 6m-es szál cső.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Engem meggyőztek.
Czombos Ferenc alpolgármester
Jó, akkor meg van adva a lehetőség, hogy odazárhatja a biciklit a csőhöz kint.
Szász János polgármester
A szemetet Lövei István megengedte, hogy odategyük a földjére, de aztán meg jött Lövei
Lajos a testvére, hogy az az ő földje és ő nem engedi, botrányt csinált. De Lövei István
elnézést kért és megerősítette, hogy odatehetjük.
Homoki-Szabó József képviselő
Lajos vette meg a földet, de külföldi állampolgár, így nem írathatta a nevére.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a határozat – tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
99/2011 (IV.06.) ÖKT. Határozat
Az önkormányzat tulajdonát képező temető és ravatalozó költségeire vonatkozó
beszámoló
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy a képviselők és a külsős
megválasztott képviselők lemondanak a képviselői tiszteletdíjukról annak
járulékaival együtt 2011. márciusi, áprilisi és májusi hónapokra vonatkozóan, és
azt a Községi Önkormányzat tulajdonát képező temető, ravatalozó felújítására és
rendbetételére ajánlják fel.
Felelős: Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
Határidő: folyamatos
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III. Napirend
Egynyári virágok, oszlopokra szerelhető virágtartók és szükséges
festékanyag vásárlására vonatkozó kérelem
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Az oszlopokra az Ady Endre utcától a tejcsarnokig, elérhető, locsolható magasságban folyós
muskátlit helyeznénk ki. A kis utcákban pedig van 30 db konténerünk azokat helyeznénk ki az
út mellé és virágokat ültetnénk abba is, de azokhoz festék is kell.
Czombos Ferenc alpolgármester
Pontosan milyen konténerekről van szó?
Rádi Györgyi képviselő
Én is ezt nem tudom, hogy mik azok?
Szász János polgármester
Azok a fa edények, amiben a homokot is tároltuk az utak mellett a télen.
Czombos Ferenc alpolgármester
És honnan vannak azok?
Szász János polgármester
Ezek nekem vannak, a Tész-en keresztül, van ebből minden fajta EU-s, egysoros.
Rádi Györgyi képviselő
És ezeket a házak előtti kis portán helyeznénk el?
Szász János polgármester
Valahol két épület között tennénk le és megkérnénk az ott lakókat, hogy locsolják is néha.
Rádi Györgyi képviselő
Akkor ezt meg kell mindenképp beszélni az ott lakókkal.
Homoki-Szabó József képviselő
Az oszlopokra szerelt virágokkal nincs semmi bajom, de ezeket a majd 1m3-es homokos
ládákat a keskeny utcákban nem tudom elképzelni. Még balesetet is okozhat, aztán meg majd
„meg dicsérnek” bennünket érte. Inkább tegyünk a mellékutcákba is az oszlopokra.
Szász János polgármester
Nem kell azt annyira az út szélére kitenni, van hely a járda és az út között elég. Mindenki
megkapná a lehetőséget is, hogy ezekbe még tegyen virágot.
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Homoki-Szabó József képviselő
Mennyivel kerülne többe, ha inkább a mellékutcákba is az oszlopokra tennénk virágot? A
Kossuth utcán a járda és az út között vagy nem fér oda, vagy ha ott van az embereknek a
kiskertje, akkor meg gondozza azt és nem kell neki oda az a láda.
Rádi Györgyi képviselő
Nem nagy ez egy kicsit arra? Láttatok már bedíszítve ilyet valahol, jól mutat ez?
Szász János polgármester
Bordányban is pont ilyen ládákba vannak virágok, meg ott kis fák is vannak benne és nagyon
szép.
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Igen, láttam már, nagyon szép.
Rádi Györgyi képviselő
Akkor kiskert szerűen nézne ki?
Homoki-Szabó József képviselő
Ott az oldala is be van ültetve.
Szász János polgármester
Az egyik sarkába magasabb virágot kell tenni.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Azért figyelni kell rá, hogy ha két autó kerüli egymást, nehogy útban legyen.
Czombos Ferenc alpolgármester
Azért vannak keskenyebb utcák is, A Petőfi és a Dózsa Gy u-ban nem tudom elképzelni, hogy
hogy lehetne ezt megvalósítani. Ennek az elhelyezésnek valami rendszere is kellene, hogy
legyen.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A Termelő Szövetkezet nagy gépei miatt a járdához kell ezeket közelebb tenni.
Szász János polgármester
Ki kell menni és megnézni a helyet, hogy hova tegyük, innen bentről ezt nem lehet kitalálni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Hány oszlopra tennénk Muskátlit?
Szász János polgármester
33 oszlopot számoltunk Pistivel, betonoszlopokról van szó.
Czombos Ferenc alpolgármester
És ki fogja ezeket kezelni?
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Szász János polgármester
Mi gondozzuk, a közmunkásokkal, itt jegyezném meg, hogy nagyon jól dolgoznak ,rendben
van az orvosi rendelő is, az óvoda is. A locsolást még nem tudom pontosan, hogy lehetne
megoldani.
Homoki-Szabó József képviselő
Háti permetezővel fel lehet érni.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ha ügyesen kommunikálunk a lakosság felé, akkor biztosan az ott lakók is meglocsolják.
Szász János polgármester
Magasan vannak, azt nem mindenki éri el, ezt nekünk kellene inkább gondozni, hogy
egységes legyen.
Czombos Ferenc alpolgármester
Akkor csináljuk csak, hogy ha ezek gondozva is lesznek utána, azért, hogy csak
elszáradjon,nem kell.
Szász János polgármester
Az emberek a szépből is tudnak tanulni.
Homoki-Szabó József képviselő
A főutcán a házakban nagyon sok helyen csak idősek élnek már, ők nem biztos, hogy meg
tudják locsolni. Nekünk kellene a locsolást intézni, nem össze-vissza.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az Ady E. utcában mi vállaljuk, ott mindig gondozzuk.
Szász János polgármester
A lakosság felé jó lenne, ha kimenne egy szórólap, hogy virágoztassuk fel a falunkat, és aki
tud segísen.
A költségvetésben 50.000,-Ft van betervezve egynyári virágokra. Az orvosi rendelő mögött is
a föld mindjárt meg lesz művelve, az emberek szimpatizálnak a termeléssel, a tárcsázást is
ingyen megcsinálták. Úgy gondolom, hogy az említett 50.000,- Ft-ot meghagynánk
gyomirtózásra a termeléshez. És a virágozásra akkor mennyit költenénk? Két virágosunk van
a faluban, náluk kellene a virágokat beszerezni.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ezekből a parkban a ládákba is tehetünk. A mezőgazdasági boltban 600,-Ft a muskátlinak
darabja.
Szász János polgármester
Húsvétig kellene ezeket kirakni, vagy az még korai?
Rádi Györgyi képviselő
Igazából május elején szoktuk kirakni az ilyeneket.
Czombos Ferenc alpolgármester
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A Pünkösd már egy jobb időpont lenne. Bár addigra meg már jó lenne tudni, hogy melyik,
amelyik megfogta, melyiket kell kicserélni.
Szász János polgármester
A petúniát nem javasolnám, az túl vízigényes.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Jó a büdöske is, a pistike a paprikavirág.
Szász János polgármester
Milyen színű legyen a muskátli?
Rádi Györgyi képviselő
Piros legyen.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A piros a legszebb, igazi jó magyar muskátli.
Czombos Ferenc alpolgármester
A tiroli az szebb, a magyar az egysoros.
Szász János polgármester
És mennyi pénzt áldozzunk erre? Az 50.000,-Ft-ot hagyjuk meg a krumpliföldre. 10 mázsa
vetőmagot ültettünk,UT1-es csávázott vetőmagot.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Legalább 60.000.- Ft elmegy csak a muskátlira, a magyar 600,-Ft, a tiroli sem olcsóbb.
Szász János polgármester
A két virágkertészünk is biztosan partner lesz ebben, az összeget elosztjuk két felé közöttük.
Homoki-Szabó József képviselő
Ez a mi pénzünkből megy, ha 60.000,-Ft-ba kerül és csak 45,000,-Ft-ot szavazunk meg rá,
akkor sem hagyjuk ott. Egy kicsit előbbre vagyunk a lemondással, mint ahogy az idő halad,
most a júniusit költjük már.
Szász János polgármester
2011. februárig a fabútorra, márc.-áp.r-máj. a temetőre költöttük és a júniustól megy a
virágokra.
Homoki-Szabó József képviselő
Előreszaladtunk az idővel. Érjük egy kicsit magunkat utol.
Szász János polgármester
Egy havi tiszteletdíjunk a költségeivel 170.000,-Ft.
Czombos Ferenc alpolgármester
Egy havi erre bőven elég.
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Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
A festékre és a vasakra is kell pénz.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ha a muskátlira 60,000,-Ft elég, akkor a többire is elég 110,000,.-Ft.
Szász János polgármester
A két kertész felé szánjunk 100,000,-Ft-100,000,-Ft-ot és akkor mindenhol lesz elég.
Rádi Györgyi képviselő
A Petőfi szobornál 25,000,-Ft-ot költöttünk el piros-fehér-zöld virágokra, aztán meg még
kaptunk hozzá sokat ajándékba. A közmunkásokra hogyan lehet számolni a nyáron?
Szász János polgármester
Folyamatosan lesznek, 5fő 4 órás, 2fő 6órás és két havonta változnak. A szerszámaikat a
munkaügyi központ elszámolja nekünk.
Szász János polgármester
A Hímondóban vagy egy felhívásban pedig jelenjen meg, hogy az embereket is tájékoztassuk
a virágok kihelyezéséről.
Szavazásra bocsátom az egynyári virágok, oszlopokra szerelhető virágtartók és szükséges
festékanyag vásárlására vonatkozó kérelmet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
100/2011 (IV.06.) ÖKT. Határozat
Egynyári virágok, oszlopokra szerelhető virágtartók és szükséges festékanyag
vásárlására vonatkozó kérelem
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy a képviselők és a külsős
megválasztott képviselők lemondanak a képviselői tiszteletdíjukról annak
járulékaival együtt 2011. júniusi, és júliusi hónapokra vonatkozóan, és azt a
község belterületén elhelyezett konténerekbe ültetett virágok költségeire illetve
az utcákon lévő oszlopokra szerelhető virágtartók vasanyagára, festékére, és a
beültetett virág – folyós muskátli költségeire ajánlják fel.
Felelős: Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
Határidő: folyamatos
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IV. Napirend
Kossuth Lajos u. 1/a. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó kérelem
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Én felajánlottam a Plébániának, hogy rendbe tesszük a volt Pártházat és odaadjuk erre a két
napra. Kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy hozzájárulnak-e ehhez?
Szavazásra bocsátom, hogy a Kossut L. u. 1/a szám alatti ingatlant 2011. május 6 és 8 között a
lelkigyakorlaton résztvevő családok díjmentesen igénybe vehessék.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
101/2011 (IV.06.) ÖKT. Határozat
A Pálos Rend kérelme a Kossuth Lajos u. 1/a. szám alatti ingatlan használatára
vonatkozóan
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy engedélyezi a Pálos
Rend kérelme alapján, hogy 2011. május 6-tól – 8-ig a lelkigyakorlat ideje alatt,
a családok díjmentesen legyenek elhelyezve a Petőfiszállás, Kossuth Lajos u.
1/a. szám alatti ingatlanban - amely az önkormányzat tulajdonát képezi.
Felelős: Szász János Polgármester
Határidő: folyamatos
V. Napirend
Pálos Rend kérelme
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.
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Szász János polgármester
A búcsútér a plébánia tulajdonában van. Annak ideén lemondott az önkormányzat a Pünkösdi
búcsúról. Ez nekünk plusz terhet jelent. De a terület rendben tartásában segítenének.
Czombos Ferenc alpolgármester
A testületi anyagot most kaptuk meg 13 órakor, nem tudtunk arra felkészülni. A hirtelen
felmerülő problémáról kellett most döntenünk, ami nem tűr halasztást, de ez nem olyan
sürgős, ebben az ügyben a következő testületi-ülésen is tudunk döntést hozni. Próbáltam
magamban ezt hirtelen átgondolni, de nem sokra jutottam. Mi ez a hirtelen történés? Az Atya
miért döntött így, vagy mint tulajdonos a bevétel bizonyos %-ára igényt tartanának? Vagy
miért akarnak erről a bevételről így lemondani? Ez egy bevételi forrás.
Szász János polgármester
Megkeresett engem Barnabás atya, és azt mondta, hogy nem akarnak egy fillért sem ,emberi
módon segítenek nekünk, ahogy tudnak, de ők ebből kifogytak, besokalltak A-tól Z-ig átadják
nekünk.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ez a féle tevékenység az ő egyéniségükkel nem egyeztethető össze. De az energiaforrás
továbbra is a templomból lenne, a legnagyobb probléma ilyenkor az áramdíj és a vízdíj
szokott lenni. De a fogyasztó továbbra is ő marad, továbbra is őket terheli. Én ebbe még nem
tudok így belelátni.
Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
Ez az anyag nem érkezett be időben én ezt nem tudtam 5 nappal előbb kiadni, ha a
Polgármester Úr nem kéri, hogy adják be, akkor ezt be se adták volna most.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ezt tegyük át a következő testületi-ülésre és hívjuk meg a tisztelendő Atyát is.
Rádi Györgyi képviselő
Igazából az emberhiány okozott mindig nehézségeket, minden az atyákra maradt, nehezen
működik már régóta.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom, hogy a Pálos Rend kérelmének a megtárgyalására ne most kerüljön sor,
a napirendi pontot helyezzük át az áprilisi testületi-ülésre, ahová meghívjuk Balla Barnabás
atyát is.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
102/2011 (IV.06.) ÖKT. Határozat
A Pálos Rend kérelme a Pünkösdi búcsú lebonyolítása ügyében
HATÁROZAT:
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy a döntést áthelyezik a
következő testületi-ülésre, ahová meghívják Balla Barnabás OSPPE plébánost
is.
Felelős: Szász János Polgármester
Határidő: folyamatos
VI. Napirend
Egyebek
Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
A rendezvénysátor június 7.-ére le van foglalva.
Rádi Györgyi képviselő
Biztos, hogy kell ez a Szállási Napokra?
Czombos Ferenc alpolgármester
Le mondani le lehet, de lefoglalni az utolsó pillanatban már nem..
Rádi Györgyi képviselő
Sátor nélkül a szabadban nem lenne jobb? A sátrba befülledünk a nagy melegben.
Czombos Ferenc alpolgármester
A rendezvénysátort ne keverd össze az aug. 20-ai sátorral, ez átlátszó, szellős, nem szorul be a
meleg.
Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
A többi tájékoztató jellegű, nem terheli külön a költségvetést. A Polgármester Úr ragaszkodott
hozzá, hogy ki legyenek adva.
Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
Az Iskola Igazgató Asszonytól kaptunk egy levelet. Ezekbe az iratokba betekinthetünk.
Homoki-Szabó József képviselő
Ez egyszeri kifizetés?
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ez három havi. Törvény írja elő, hogy meg kell adni. A múltkor mondtam ,hogy szeretném,
ha a képviselők betekintést nyernének az intézményem ügyeibe, ezért adtam ezt ki.
Rádi Györgyi képviselő
Ezeket a dokumentumokat átküldtük a hivatalba, ez teljesen nyilvános.
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Czombos Ferenc alpolgármester
Kalmár Editnél az iskolai munka számít vagy benne van a honlap is?
Szász János polgármester
A segítőkészséget figyelembe véve, de segít a honlapnál is.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ezt adhatom egyszeri juttatásként, adhatom havonta is. Nem szólhatok minden nap a Bélának,
hogy jöjjön a számítógépeket csinálni, ezért ezt ilyenkor Edit csinálja, de mivel ez nem
tartozik a munkakörébe, ezért kapja ezt a bruttó 20,000,-Ft-ot. Magyariné és Mészáros Pisti
szintén sokat tesznek az iskolánkért, Pisti is saját autóval hordja a holmikat saját gépével
dolgozik, így próbálom ezt neki honorálni. Edit kapott 100.000,-Ft-ot is, mert megnyerte az
5.000.000,-Ft-os pályázatot.
Czombos Ferenc alpolgármester
A honlap hogy áll?
Rádi Györgyi képviselő
A község jelenét, múltját most tették fel, az iskola már fenn van, a nagycsaládosok fenn
vannak, de a többit még nem láttam.
A honlapot meglehet tekinteni már, bár még nem teljesen nyilvános.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Minden egyes alkalommal minden lépésemről tájékoztatni fogom Önöket, mert ehhez, mint
fenntartóknak joguk van. Az e-mailre ezt mindig el fogom küldeni.
A szállási napokra vonatkozóan a Sport Egyesület 2011. ápr. 31-ig pályázhatna egy
sportesemény megrendezésére, meg lehetne próbálni. Homoki Szabó Józsit megkérjük, hogy
írja meg a pályázatot, igaz, hogy csak 80.000,-Ft-ra lehet pályázni, de az is valami.
Homoki-Szabó József képviselő
Nincs meg hozzá a tér, legelőször is a pályával kellene kezdeni valamit. Idegenek előtt
szégyenli az ember, hogy így néz ki. A pályára a körülmények miatt nem szívesen hívok
senkit.
Szász János polgármester
Négy fűnyírónk van, ebből 3-at Szabó Sanyi rendbe tett, egy az teljesen tönkrement, pedig az
jó lett volna a pályához, de 200.000-300,000,-Ft lenne a javítása.
Homoki-Szabó József képviselő
Ha egyáltalán lenne fű a pályán, amit nyírjunk vele.
Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
A Polgármester Úrral még nem volt időm beszélni, de a buszöböllel problémánk van, az egyik
hiánypótlást nem tudjuk határidőre teljesíteni. Az elnökség írja alá Budapesten a papírt, nem
pedig a Bajcsy utcában. A Kormányfelügyelőségi Szakhatósághoz kellene a tulajdonosi
hozzájárulást benyújtani. De azt nem tudjuk megkapni, ez 1,5 hónap.
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Czombos Ferenc alpolgármester
Kérjük egy Országgyűlési képviselő segítségét.
Szász János polgármester
A Növény és Talajvédelmi Igazgatósághoz kellett az engedély, azt gyorsan kiadták, nem
fogadták el, ez így nem mehet, ennek van egy útja. Újra vissza kellett vinni, kérték, hogy újra
mutassuk be, de nem volt jó a nyomtató…
Olyan dolgok vannak, amit ember nem ért. Ennél akadunk már meg, felmegyünk Pestre
megpróbáljuk ott elintézni.
Szász János polgármester
Megállapítom, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a képviselő-testület nyílt ülését 15.40
perckor bezárom.
K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó
jegyző

Homoki- Szabó József

Hajagos Tóthné Szász Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítők
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