
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. június  29-én 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)
                    
Kis Jánosné  képviselő betegség miatt igazoltan van távol az ülésről.

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt megbízott jegyző

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József  Pénzügyi bizottság tagja 
                         Dr.Torma Andrea főtanácsos
                         

Szász János polgármester
14 óra 30 perckor megnyitom a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszöntöm 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  Rádi Györgyi és Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselőket kérem fel.

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal elfogadja a 2011. június 29-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének  
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.) Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása és egységes
szerkezetbe történő foglalása 
Előadó: Szász János polgármester

          
2.) Petőfi Sándor Általános Iskola tájékoztatása a 2010/2011-es tanévben végzett
      munkáról  
      Előadó: H. Tóthné Szász Magdolna igazgatós

3.) Óvoda épületének felújítására anyagi fedezet biztosítása
Előadó: Szász János polgármester

4.) Polgármester részére megállapított költségátalány lemondásáról határozathozatal
Előadó: Toldi Zsolt megbízott jegyző

5.) Alpolgármester részére megállapított tiszteletdíj lemondásáról határozathozatal
            Előadó: Szász János polgármester

   6.)  Egyebek:

a.) Petőfi Sándor Általános Iskola festési munkálataira biztosított anyagi
fedezetről tájékoztatás 

b.) Petőfiszállás Posta épület külső felújítási munkáiról tájékoztatás
 

c.) Vezér Ferenc atya földi maradványainak hazahozatala ügyében tett
intézkedésekről szóbeli tájékoztatás

                
d.) Árajánlat megtárgyalása közvilágítási hálózat létesítéséhez

              e.)  Konyhai dolgozók munkaidejének módosítására  kérelem  

   7.)  Zárt ülés: 
                1.) Lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatósági eljárások törvényességi
                     vizsgálata
                     Előadó: Szász János polgármester

                2.) Közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
                     vonatkozó kérelem megtárgyalása
                     Előadó: Szász János polgármester

                3.) Egyedi szociális kérelmek elbírálása
                     Előadó: Toldi Zsolt megbízott jegyző
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(6 igen)  elfogadja a 2011. június  29-i testületi ülés napirendjére tett javaslatot.

                                        
I. napirend

Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító
Okiratának módosítása és egységes

szerkezetbe foglalása

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Az  Iskola  alapító  okiratának  módosítása  azért  szükséges,  mert  az  állami  támogatás 
igénybevételének feltétele,  hogy az alapító  okirat  tartalmazza az SNI-s tanulók esetében a 
fogyatékosság típusát is. 

Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
      
                                                         
161/2011. (VI.29.) ÖKT. határozat
Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítása és egységes szerkezetbe történő foglalása 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  előterjesztését  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  Alapító- 
okirat módosítására vonatkozóan és azt 2011. szeptember 1-i hatállyal egységes 
szerkezetben elfogadja.

Ezzel egyidejűleg a 88/2099. (VI. 23.) Ökt. határozatát hatályon kívül helyezi.
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A  képviselő-testület  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  intézkedjen  a  módosítás 
Törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséről.

Határidő: 2011. július 15.
Felelős:   Toldi Zsolt megbízott jegyző 

II. napirend

Petőfi Sándor Általános Iskola tájékoztatása a
2010/2011-es tanévben végzett munkáról

Előadó: H. Tóthné Szász Magdolna igazgató

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.

Czombos Ferenc alpolgármester
A képviselő testület elismerését fejezi ki és gratulál a versenyeken részt vevő gyerekeknek, és 
az Őket felkészítő pedagógusoknak.

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

   
162/2011. (VI. 29.) ÖKT. határozat
Petőfi Sándor Általános Iskola tájékoztatása
a 2010/2011-es tanévben végzett munkáról

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  tájékoztatása  a 
2010/2011-es  tanévben  végzett  munkáról  szóló  -   előterjesztését  és  azt 
tudomásul veszi.
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Elismerését fejezi ki a versenyeken részt vevő iskolás gyerekeknek és az Őket 
felkészítő pedagógusoknak.

III. napirend

Óvoda épületének felújítására anyagi
fedezet biztosítása

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

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi  bizottság tárgyalta a napirendi pontot és két részre bontják az előterjesztésben 
szereplő összeget, és mind a két összeget 4 igen szavazattal támogatja.

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

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

163/2011. (VI. 29.) ÖKT. határozat
Óvoda épületének felújítására anyagi
fedezet biztosítása

H A T Á R O Z A T:

1. Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász 
János  polgármester  az  óvoda  épületének  felújítására  anyagi  fedezet 
biztosítása tárgyában  benyújtott  előterjesztését  és  úgy  dönt,  hogy  a  fenti 
hiányosságok  kiküszöbölésére  az  árajánlatban  foglaltaknak  megfelelően  az 
Önkormányzat költségvetésének tartaléka terhére 57.321,- Ft anyagi fedezetet 
biztosít.

2.  Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a 
gyermek  mosdó  anyagszükségletére  biztosítja  az  anyagi  fedezetet,  maximum 
180.000,- Ft összeg erejéig az önkormányzat költségvetésének tartaléka terhére.

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

Felelős: Szász János polgármester és
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              Toldi Zsolt megbízott jegyző
Határidő: folyamatos

IV. napirend

Polgármester részére megállapított költségátalány
lemondásáról határozathozatal

                        

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

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet. 

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

164/2011. (VI. 29.) ÖKT. határozat
Polgármester részére megállapított
költségátalány lemondásáról

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi 
Zsolt  megbízott  jegyző  előterjesztését  és  Szász  János  polgármester  azon 
bejelentését, hogy a részére a 185/2010. (X.11.) ÖKT. határozattal megállapított 
bruttó 73.440,- Ft/hó (illetményének 20 %-ában meghatározott) költségátalányt 
a község javára – a megállapítástól kezdődően folyamatosan – felajánlja.
A képviselő-testület a felajánlást tudomásul veszi és elfogadja.

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

Felelős: Szász János polgármester és
              Toldi Zsolt megbízott jegyző

Határidő: folyamatos
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V. napirend

Az Alpolgármester részére megállapított tiszteletdíj
lemondásáról határozathozatal

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezet. 

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

165/2011. (VI. 29.) ÖKT. határozat
Alpolgármester részére megállapított
költségátalány lemondásáról

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  előterjesztését  és  Czombos  Ferenc  alpolgármester  azon 
bejelentését, hogy a részére a 188/2010. (X.11.) ÖKT. határozattal megállapított 
bruttó 110.500 Ft/hó tiszteletdíjból  havi bruttó 13.994,- Ft  összeget  a község 
javára – a megállapítástól kezdődően folyamatosan – felajánlja.
A képviselő-testület a felajánlást tudomásul veszi és elfogadja.

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

Felelős: Szász János polgármester és
              Toldi Zsolt megbízott jegyző
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Határidő: folyamatos

VI. napirend

E g y e b e k:

a.) Petőfi Sándor Általános Iskola festési munkálataira biztosított
          anyagi fedezetről tájékoztatás

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és 4 igen szavazattal biztosítják a festéshez 
szükséges  anyag  megvásárlására  az  anyagi  fedezetet,  maximum  100  ezer  Ft  erejéig,  az 
Önkormányzat  költségvetésének  tartaléka terhére.

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem szavazati  
aránnyal  a következő határozatot hozza:

166/2011. (VI. 29.) ÖKT. határozat
Petőfi Sándor Általános Iskola festési munkálataira
biztosított anyagi fedezet

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  festési  munkálataira 
biztosított anyagi fedezetéről szóló – tájékoztatását és úgy dönt, hogy a Petőfi 
Sándor  Általános  Iskola  festési  munkálataihoz  biztosítja  a  szükséges  anyag 
megvásárlására  az  anyagi  fedezetet,  maximum  100  ezer  Ft  erejéig,  az 
Önkormányzat  költségvetésének  tartaléka terhére.

Határidő: folyamatos
Felelős:   Szász János polgármester
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b.) Petőfiszállás Posta épület külső felújítási munkáiról tájékoztatás

Szász János polgármester
Borzasztóan néz ki a Posta épülete,  el  kellene rajta végezni  a külső szigetelést,  mázolást,  
festést.  Fődi  Imre  petőfiszállási  vállalkozó  felajánlotta  a  Posta  épület  külső  felújításának 
szakmai  irányítását.  A  Posta  részéről  az  anyagköltséget  és  Fődi  Imre  részére  a  szakmai 
irányításért járó költséget kellene vállalnia. Az önkormányzat vállalná a munka elvégzését és 
biztosítaná a megfelelő szakembereket festőket, kőműveseket.

Czombos Ferenc alpolgármester
Szerepel a Posta épület külső felújításáról szóló tájékoztatóban munkadíj, de ezt ugye nem 
kell kifizetni? Ez azt jelenti,  hogy ha ezek a munkálatok külsős kivitelezővel valósulnának 
meg, ennyi munkadíj lett volna.

Szász János polgármester
Semmit nem fizetünk csak dolgozunk. Kérem szíveskedjenek hozzájárulni.

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

167/2011. (VI. 29.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Posta épület külső felújítási
munkáiról tájékoztatás

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Petőfiszállási  Posta  épület  külső  felújítási  munkáiról 
szóló – tájékoztatását és úgy dönt, hogy biztosítja a megfelelő szakembereket a 
Posta épületének felújítási munkálataihoz.

Határidő: folyamatos
Felelős:   Szász János polgármester
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c.) Vezér Ferenc Atya földi maradványainak hazahozatala ügyében
tett intézkedésekről tájékoztatás

Szász János polgármester
Vezér Ferenc Atya földi maradványainak hazahozatala ügyében ott tartunk, hogy az exumálás 
megtörtént,  a DNS vizsgálat  még nincs kész. Az eredményről  a jövő héten kapjuk meg a 
jelentést.  Botond  Atya  ragaszkodik  hozzá,  hogy  a  pálos  polgármestereket  hívjuk  meg  a 
szertartásra. Vezér Ferenc Atyának nem mellszobra lesz, egy emlékmű lesz felállítva, amin 
1,40 – 1,50 méter  magasságban a pálos  Atya  lesz látható.  Az emlékmű olyan mészkőből 
készül, ami hasonlít a márványhoz, kupolája lesz egy kis talapzattal. Kis István temetkezési 
vállalkozó  felajánlotta,  hogy  a  rendes  ember  méretű  fehér  koporsót  elviszik  a 
Sziklakápolnához,  és  az  eltemettetésnél  is  segédkeznek.  A  koporsó  hazahozatalához 
engedélyek kellene, 50-60 motoros kíséretével érkezne meg. A „Vezér Ferenc út” köszöntő 
tábla a községben a temetőkereszt után lenne kihelyezve, ennek a költsége 40.000 Ft + ÁFA. 
A Sziklatemplomban  13 órakor  felravatalozzák  Vezér  Ferenc  Atya  földi  maradványait.  A 
kegytemplomnál 15 órától gyülekeznénk, az árkádok alatt meg lenne terítve, itt egy kis műsor 
lenne,  pogácsa lenne feltálalva,  és 16 órára átsétálnánk a temető kanyarba,  ahol fel  lenne 
ravatalozva  Vezér Ferenc Pálos Atya földi maradványai.  Itt Bábel Balázs érsek köszöntőt 
mond,  és  felszenteli  a  Vezér  Ferenc  Atyáról  elnevezett  táblát.  Ezután  vállon  áthozzák  a 
koporsót gyászmenet kíséretébe a templomkertbe, majd a gyászmise és a temetési szertartás 
következne.  Utána  lennének  a  gyászbeszédek  Lezsák  Sándor  az  Országgyűlés  alelnöke, 
Kapus Krisztián körzetünk országgyűlési képviselője, valamint Bátor Botond a Pálos Rend 
tartományfőnöke részéről. Legvégül lenne az emléktábla megszentelése, majd a polgármester 
köszönete a résztvevőknek.
Az  önkormányzat  részéről  költségként  merülne  fel  az  utat  elnevező  tábla,  valamint  az 
állófogadás költségei és esetleg a rendőrségi kíséret költsége.
A temetés földbe lesz, teljesen még nincs kiforrva. Körül-belül 300 fő fog részt venni a falu és 
az egyház részéről.

Tájékoztatnám a  képviselő-testület  tagjait,  hogy Nyeregszemle  lesz  Ópusztaszeri  Nemzeti 
Történeti Emlékparkban. Ez egy lovashagyományokra épülő rendezvény, aminek keretében 
eljönnek hozzánk is lóháton  Erdélyből, július 12-én kedden érkeznek. Úgy gondoltam, hogy 
a templomkertben a barlang mögé tennénk szénabálákat és ott etetnék a lovakat, a parkoló 
részen lenne nekik elhelyezve az itató. Sokan jönnek sátrakkal, lakókocsikkal. A lovasmise 
úgy zajlik, hogy a résztvevők a lovakkal beállnak a Lourdi barlang elé és ott tartják meg a 
misét.

Czombos Ferenc alpolgármester
Úgy gondolom, hogy a sátrak elhelyezése a Lourdi barlang mögött rendben van, de a lovak 
nem a templomkertbe valók. Ennek egyeztetése még szükséges.

Szász János polgármester
Térjünk vissza Vezér Ferenc Atya búcsúztatásához. A szertartás végén egy kis kártyát adnánk 
mindenkinek emlékként.
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Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A nyomtatás, a meghívók készítése, ez mind költségként merül fel részünkről.

Szász János polgármester
Nagy  Imre  óta  ilyen  szintű  újratemetés  nem  volt  pálos  részről.  Véleményem  szerint  a 
szertartásra érkező vendégeket egy kis műsorral fogadjuk.

Czombos Ferenc alpolgármester
A ravatalozás hol történik nálunk?

Szász János polgármester
A templomkanyarban lesz a ravatalozás.

Czombos Ferenc alpolgármester
A gyászmise hol lesz, én a barlangot nem fogadom el, az nem templom.

Szász János polgármester
A templom előtt lesz a mise.

Czombos Ferenc alpolgármester
Szükséges lehet,  hogy augusztus 6-a előtt  erről az eseményről  tájékoztassuk a lakosságot. 
Itthon se kell izgulni majd a közönség miatt, hogy lesz-e. Komoly háttere lesz ennek, komoly 
érdeklődés fogja kísérni. 

Szász János polgármester
A  TVl,  RTL,  DUNA  TV,  a  Mária  Rádió  itt  lesz  az  eseményen,  hirdetve  lesz  a  saját 
újságunkban, hirdetmény is lesz kihelyezve és minden petőfiszállási kap meghívót. A TRIÓ 
TV-t is megkértem, hogy hirdesse.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Meg kellene határozni egy keretösszeget, egy kis pénzösszeget, amit a meghívókra költünk.

Szász János polgármester
Úgy gondolom, hogy egy hónapi tiszteletdíjunkat áldoznánk majd fel erre (tábla, hirdetmény, 
szórólap). 

e.) Árajánlat megtárgyalása közvilágítási hálózat létesítéséhez

Szász János polgármester
A napokban volt egy betörés az ÁFÉSZ boltban, 400-500 ezer Ft volt a kár. Felvetésként 
merült  fel  az  ÁFÉSZ részéről,  hogy a  megvilágítás  érdekében  a  parkolóban  kellene  egy 
lámpatestet  felszerelni.  Két  árajánlatot  kaptunk  az  egyik  47.116,-  Ft-ról  szól,  ennél  az 
árajánlatnál  parkolóban lenne egy új  lámpatest  felszerelve.  A másik  árajánlat  26.422,-  Ft, 
ennél az ajánlatnál a Móra Ferenc útról szerelnék át a lámpatestet a pakolóba, de ebben az 
esetben az úton nem marad lámpa.
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Rádi Györgyi képviselő
A  Pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot,  és  egyhangú  szavazattal  a  lámpatest 
megvásárlását nem javasolja. 

Nagy János képviselő
Javaslattétellel élhetünk egy mozgásérzékelőre.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a pénzügyi bizottság javaslatát.

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

168/2011. (VI. 29.) ÖKT. határozat
Árajánlat közvilágítási hálózat létesítéséhez

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  árajánlat  közvilágítási  hálózat  létesítéséről   szóló  – 
előterjesztését és úgy dönt, hogy az önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt 
nem támogatja a lámpatest megvásárlását.

Szász János polgármester
A képviselő-testület  nyílt  ülését  15  óra  20  perckor  megszakítja  és  a  képviselő-testület  a 
munkáját zárt ülés keretében folytatja.

A képviselő-testület 16 óra 5 perckor folytatja a nyílt ülését.

Szász János polgármester
Ismertetem a képviselő-testület zárt ülésen hozott 169/2011.(VI.29.) ÖKT. határozatát, amely 
a következő:

Petőfiszállás  Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  szociális  hatáskört  gyakorló 
szerv  megtárgyalta  Szász  János  polgármester  előterjesztését  a  Bács-Kiskun  Megyei 
Főügyészség  által  tartott  lakásfenntartási  támogatással  kapcsolatos  hatósági  eljárások 
törvényességének vizsgálata tárgyában.

1.)  A  képviselő-testület  egyetért  a  T.K.494/2011/3-I.  számú  ügyészi  felszólalásban 
foglaltakkal, és  felkéri  a  Polgármester  Urat  tegyen  intézkedést  annak  érdekében,  hogy  a 
jövőben:
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a)  a  lakásfenntartási  támogatás  megállapítása  iránti  kérelmek  a  jogszabályban  előírtaknak 
megfeleljenek,
b) a jogosultságot megállapító határozatok indokolása tartalmazza a kérelmezők háztartásában 
lakók számára, mint megállapított tényállásra vonatkozó – az eljárás iratai között is fellelhető 
– bizonyítékot,
c)  amennyiben  előfordul,  akkor  a  kézbesítési  vélelem  beálltát  megalapozó  hivatalos  irat 
megküldésével tíz napon belül értesítsék az ügyfelet,

d)  a  lakásfenntartási  támogatásra  való  jogosultság  időtartama  alatt  előterjesztett  újabb 
lakásfenntartási  támogatás  iránti  kérelmeket  utasítsák  el,  a  jogosultság  kezdő  időpontját 
minden esetben a kérelem benyújtása hónapjának első napjában állapítsák meg.

2.) A képviselő-testület egyetért a  T.K.494/2011/3-I. számú ügyészi jelzésben  foglaltakkal 
és felkéri a Polgármester Urat tegyen intézkedést annak érdekében, hogy a jövőben:

a)  a  lakásfenntartási  támogatás  megállapítása  iránti  eljárás  csak  akkor  kerüljön 
felfüggesztésre, ha annak meg vannak a törvényi feltételei,
b)  a  havi  rendszerességgel  járó  jövedelem esetén  a  kérelem benyújtását  megelőző  hónap 
jövedelme legyen figyelembe véve.

e.) Konyhai dolgozók munkaidejének módosítására kérelem

Előadó: Szász János polgármester
A kérelem a jegyzőkönyv 8 sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Kaptunk egy kérelmet,  a  konyha  dolgozói  kérelemmel  fordultak a  testület  felé,  amelyben 
kérik, hogy augusztus 1-től szeretnék, ha a 6 órás a munkaviszonyuk újra 8 órás lenne, mivel 
csökkent a létszámuk az egy fő konyhai dolgozó nyugdíjba vonulása miatt.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Örülnék ha újra 8 órában tudnának  dolgozni a konyhán.  

Homoki-Szabó József képviselő
Én is támogatom a nyolc órát, örülök, hogy a nyolc órás munkaidejük így megoldódik.

Szász János polgármester
A sors produkálta most ezt a helyzetet.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A költségvetésben a személyi juttatás előirányzatot felül kell vizsgálni.

Szász János polgármester
A konyhai dolgozók nyolc órás munkaidejét szavazásra bocsátom augusztus 1- jei időponttól.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  6  igen)  
szavazattal  a következő határozatot hozza:

182/2011. (VI. 29.) ÖKT. határozat
A konyhai dolgozók munkaidejének
módosítása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a konyhai dolgozók munkaidejének módosításáról  szóló – 
előterjesztését és úgy dönt, hogy Csehné Márton Judit szakács, Kovács Zoltánné 
szakács  és  Budai  Zoltánné konyhalány munkaideje  a  Községi  Önkormányzat 
Konyháján 2011. augusztus 1-től napi 8 óra legyen.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  az 
alkalmazási iratok fentiek szerinti elkészítésére.

Felelős:    Toldi Zsolt megbízott jegyző

Határidő: 2011. július 15.

Szász János polgármester
Megállapítom,  hogy a  képviselőtestület  részéről  kérdés,  egyéb  bejelentés  nincs,  a  testület 
ülését 16 óra 10 perckor bezárom.

K.m.f.

            Szász János                                                                              Toldi Zsolt
            polgármester                                                                       megbízott  jegyző

    
                Hajagos-Tóthné Szász Magdolna                             Rádi Györgyi Magdolna 
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    jegyzőkönyv-hitelesítők
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