
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5-
én a 
               Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében   megtartott üléséről.

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

                         Szász János   polgármester
                       
                         Czombos Ferenc alpolgármester                  
                         Gyöngyösi Péter képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő
                         Torma István képviselő               (5 fő képviselő-testületi tag)
                   

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt körjegyző
                         Dr.Torma Andrea aljegyző 

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja

                         
Szász János polgármester
7 órakor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselőből 
5 fő jelen van, igazoltan van távol egy fő Homoki-Szabó József.
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére   Rádi Györgyi és Nagy János   képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6  
igen)  szavazattal elfogadja  a  2012.  szeptember  5-i  testületi  ülés  
jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett  
javaslatot.



Szász János polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére az alábbiak szerint:  

1.) Előterjesztés a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat ellátó családgondozó
            helyettesítése tárgyában
            Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés az Ornax Bt. nyílászárókra vonatkozó árajánlatának tárgyában 
Előadó: Szász János polgármester

          
3.) Szóbeli előterjesztés a Kiskunfélegyházi libafesztiválon fellépők szállításának
            tárgyában

      Előadó: Szász János polgármester
 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú 
szavazattal (6 igen)  elfogadja a 2012. szeptember 5-i  testületi ülés  
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat
ellátó családgondozó helyettesítése tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A gyermekjóléti szolgáltatás működési engedélye iránti kérelem megküldésre került a Bács-
Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámhivatala  részére.  Az  engedélyezési 
eljárásban  a  gyámhivatal  hiánypótlást  előíró  végzést  bocsátott  ki,  amelyben   képviselő-
testületi  döntést  vár a  családgondozói  feladatokat  ellátó Kiss Katalin  helyettesítését  végző 
személyt  érintően.  Kiss  Katalin  –  az  önkormányzattal  folytatott  egyeztetést  követően- 
Novákné  Lovas  Erzsébet  Tiszaalpár,  Csokonai  M.  u.  74.  szám  alatti  lakost  kívánja  a 
helyettesítésével  megbízni.  A  helyettesítés  ellátásával  járó  anyagi  kötelezettségeket  Kiss 
Katalin családgondozó viseli. A testületnek a helyettesítést végző fenti személy elfogadásáról 
határozatban kell döntenie. 
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Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozat-tervezetet.

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

                                                             
159/2012. (IX. 5.) ÖKT. határozat
A gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat ellátó
családgondozó helyettesítése

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  gyermekjóléti  szolgáltatási  feladatokat  ellátó 
családgondozó helyettesítése tárgyban készített  - előterjesztését és úgy határoz, 
hogy 

-  Kiss  Katalin  családgondozó  helyettesítésével  2012.  október  1.  napjától 
Novákné Lovas Erzsébet Tiszaalpár, Csokonai M. u. 4. szám alatti lakost bízza 
meg;
- a helyettesítéssel járó költségeket Kiss Katalin családgondozó viseli.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős:     Szász János polgármester 
        Toldi Zsolt körjegyző

Határidő:  folyamatos

II. napirend

Előterjesztés az Ornax Bt nyílászárókra vonatkozó
árajánlatának tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 
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Szász János polgármester
A képviselő-testület a múlt ülésen elfogadta a művelődési ház külső és belső nyílászáróinak 
cseréjére  vonatkozó  árajánlatot,  amely  most  kibővül  a  létesítmény  hátsó  részén  lévő  két 
ablakkal és egy ajtóval. A három nagy ablaknál a változás az, hogy az első ajánlattételben 
csak az ablakok alsó része volt bukó, de a biztonságosabb  szellőztetés érdekében szeretném 
ha  a  felső  rész  is  nyitható  lenne,  ez  8.800,-  Ft-al  kerülne  többe  ablakonként  az 
önkormányzatnak. 

Nagy János képviselő
A beszerelésnél, helyreállításnál kell-e segíteni?

Szász János polgármester
Csak az alapot kell előkészíteni az összes többit Ők csinálják, így kerül összesen 1.090.485,- 
Ft-ba. 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet. 

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

                                                         

160/2012. (IX. 5.) ÖKT. határozat
A Művelődési ház külső és belső nyílászárók 
cseréjére vonatkozó árajánlat

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  az  Ornax  Bt  külső  és  belső  nyílászárók  cseréjére 
vonatkozó árajánlatáról szóló   - előterjesztését és úgy határoz, hogy az Ornax 
Bt. ajánlatát elfogadja, a nyílászárók költségeinek fedezetére 1.090.485,- Ft-ot 
biztosít  a  saját  költségvetése  terhére,  amely  tartalmazza  a  nyílászárók  és  a 
szerelés díját.  

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a megállapodás aláírására.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a körjegyzőt, 
hogy  a   következő  rendelet  módosításnál  vegye  figyelembe  ezen  határozat 
tartalmát. 
 
Felelős: Szász János polgármester 

    Toldi Zsolt körjegyző
Határidő: 2012. december 31.
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III. napirend

Szóbeli előterjesztés a Kiskunfélegyházi
libafesztiválon fellépők szállításának tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester

Szász János polgármester
A Kiskunfélegyházi Libafesztiválon vasárnap Petőfiszállás település képviselteti magát egy 
másfél órás programmal.  A fellépésre kb. 45 fő jönne községünkből.  A fellépőket szállító 
autóbusz költsége 20.000,- Ft lenne. Szeretnék a fellépőknek hazaérkezéskor egy kis ebédet 
biztosítani. 
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  járuljanak  hozzá  a  20.000,-  Ft  összegű 
buszköltséghez.

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

                                                         

161/2012. (IX. 5.) ÖKT. határozat
A Kiskunfélegyházi Libafesztiválra
utazó fellépők szállításának költsége 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a Kiskunfélegyházi Libafesztiválra utazó fellépők szállítási 
költségéről   szóló    -  szóbeli  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a 
Kiskunfélegyházi  Libafesztiválra  történő,  oda  és  vissza  utazást  lebonyolító 
autóbusz  költségeinek  fedezetére  20.000,-  Ft  fedezetet  biztosít  a  saját 
költségvetése terhére.  

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a körjegyzőt, 
hogy  a   következő  rendelet  módosításánál  vegye  figyelembe  ezen  határozat 
tartalmát. 
 
Felelős: Szász János polgármester 

    Toldi Zsolt körjegyző
Határidő: 2012. szeptember 9.
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Szász János polgármester
Önkormányzatunk rendezi 2012. szeptember 15-én a „Kistérségi Futball Vándorkupa” díjért 
tartott labdarúgó tornát. Jutalmazásra kerül a legjobb játékos, a legjobb kapus, és a gólkirály. 
A  versenyzőket  szeretném  megvendégelni  egy  tál  étellel.   A  költségvetésben  a  sportkör 
támogatására 20.000,- Ft van elkülönítve, ehhez még javasolnék 15.000,- Ft-ot és ez így elég 
lenne a vendéglátás költségeinek fedezéséhez.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg ezt a 15.000, -Ft összeget.

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

                                                         

162/2012. (IX. 5.) ÖKT. határozat
„Kistérségi Futball Vándorkupa” díjért
tartott labdarúgó torna költségeinek biztosítása 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a Kistérségi Futball Vándorkupa díjért tartott labdarúgó 
torna költségeinek biztosításáról   szóló   - szóbeli előterjesztését és úgy határoz, 
hogy  a   2012.  szeptember  15-én  tartandó  Labdarúgótorna  költségeinek 
biztosítására 15.000,- Ft fedezetet biztosít a saját költségvetése terhére.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a körjegyzőt, 
hogy  a   következő  rendelet  módosításánál  vegye  figyelembe  ezen  határozat 
tartalmát. 
 
Felelős:    Szász János polgármester 

       Toldi Zsolt körjegyző
Határidő: szeptember 15.

Toldi Zsolt körjegyző
Az Illász Trade Kft. által bérelt üzlethelyiség működési engedélyének kiadásához szükséges 
az  ÁNTSZ,  az  Építési  Hatóság,  a  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  engedélye.  A 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  helyszíni  szemléje  után  hiánypótlásra  hívta  fel  az 
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üzemeltetőt,  amelyben  a  villámvédelmi  dokumentációt  kérte  az  épületre  vonatkozóan. 
Kiderült,  hogy a villámvédelmi előírásoknak  nem felel  meg az épület  rendszere.  Ahhoz, 
hogy  a  villámvédelmi  dokumentáció  megfelelő  minősítéssel  rendelkezésre  álljon, 
villanyszerelővel  el  kell  végeztetni  a  szükséges  munkálatokat  és  be  kell  azt  vizsgáltatni. 
Ennek  a  költségéhez  összeget  nem  tudok  előre  mondani,  csak  a  képviselő-testület 
hozzájárulását kérem, mivel az épület az önkormányzat tulajdona.

Szász János polgármester
Kérem szavazzanak, hogy hozzájárul-e a képviselő-testület.

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

                                                     

163/2012. (IX. 5.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás, Kossuth u. 10. szám alatti
üzlethelyiség villámvédelmi rendszerének felülvizsgálata 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi 
Zsolt  körjegyző  –  a  Petőfiszállás,  Kossuth  u.  10.  szám  alatti  üzlethelyiség 
villámvédelmi  rendszerének  kijavításáról  és  felülvizsgálatáról  szóló  – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy hozzájárul az üzlethelyiség villámvédelmi 
rendszerének  kijavításához  illetve  annak  felülvizsgálatához.  A  javítás  és  a 
felülvizsgálat költségeit az önkormányzat  saját költségvetése terhére biztosítja. 

A  költségekről  készült  részletes  tájékoztatást  kéri  a  következő  testületi  ülés 
napirendjében szerepeltetni.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a körjegyzőt, 
hogy  a   következő  rendelet  módosításánál  vegye  figyelembe  ezen  határozat 
tartalmát. 
 
Felelős:    Szász János polgármester 

       Toldi Zsolt körjegyző
Határidő: folyamatos
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Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a  testület 
nyílt ülését 7 óra 30 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                         körjegyző

  Rádi Györgyi                                                                     Nagy János

jegyzőkönyv-hitelesítők
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