
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 10-én a 
               Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében  megtartott üléséről.

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

                         Szász János   polgármester
                                                               
                         Gyöngyösi Péter képviselő
                         Homoki-Szabó József képviselő
                         Rádi Györgyi képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Torma István képviselő               (5 fő képviselő-testületi tag)
                   

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt körjegyző
                         

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja

              
                    
Szász János polgármester
7 óra 30 perckor 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 képviselő jelen van, így a polgármesterrel jelen van 6 fő. Az alpolgármester  igazoltan 
van távol  az ülésről. 
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére   Rádi Györgyi és Torma István   képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6  
igen)  szavazattal elfogadja  a  2012.  október  10-i  testületi  ülés  
jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett  
javaslatot.



Szász János polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére  az alábbiak szerint:  
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.) Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola, és a közintézmények kazánjainak
             javítása tárgyában
            Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező orvosi rendelői épület
            csatornázásának,  akadálymentesítésének és  udvarrendezésének tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
          

3.) E g y e b e k :
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú 
szavazattal  (6  igen)  elfogadja  a 2012.  október 10-i   testületi  ülés  
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola, és a
közintézmények kazánjainak javítása tárgyában 

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
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Megkértünk  a  Dégáztól  egy  szakembert,  hogy  vizsgálja  felül  az  önkormányzat 
intézményeinek kazánjait. A vizsgálat során kiderült, hogy az iskola lemezkazánja kilyukadt, 
a víz a tűztérbe csepeg. A szerelő szerint nem javítható, új kazánt kell vásárolni. A kérdés az, 
hogy milyen  kazánt  vegyünk.  Esténként  a  fakazánt  kiiktatjuk  és  csak  a  gázkazán  megy. 
Mindenhol lemezkazán van, az árakból 4 % kedvezményt sikerült kialkudni. 

Rádi Györgyi képviselő
Interneten próbáltam olcsóbb kazánt keresni, de nem találtam. Az öntöttvas kazán 290.000,- 
Ft körüli összegben van.

Molnár Lajos tanyagondnok
Kiegyenlítő tartály van a hivatalnál,amely membrános, a membrán elszakadt, tele van vízzel, 
nem forog. A golyós csapok el vannak zárva. 

Szász János polgármester
A minősítést komolyan kell venni, ahhoz hogy fűtésünk legyen, a hétvégén meg kell csinálni.  
Hiába fűtünk fával, mégsem értük el a hatásfokot, mivel kazán kazánt nem fűthet. 

Molnár Lajos tanyagondnok
Nagyon  régi  a  rendszer,  összekötésre  azok  alkalmatlanok,  akkor  újra  kellene  az  egészet 
építeni. A gázkazánt fűti a vegyes kazán, le kell zárni a gázkazánt.

Gyöngyösi Péter képviselő
Sürgősen meg kell csinálni, a kisiskolának a végébe egy toldalékot építeni, ott elhelyezni a 
kazánt, a puffer tartályt és még ami szükséges. A gázt hosszú távon el kell felejteni. 

Szász János polgármester
Kérem  a  testületet,  hogy  hozzanak  döntést  ebben,  mert  a  gyermekekre  fűteni  kell.  A 
fedezetünk meg van rá, javaslom, hogy a kazánt cseréljük ki.

Homoki-Szabó József képviselő
Az iskolánál a kazáncsere nem vita témája.  Nekem a csapok kezelésével van gondom. Ki 
vállalja  fel,  hogy  nem  lesz  gond?  Van  a  gázkazánba  egy  rendszer,  ami  meggátolja  a 
robbanást, de biztos hogy az működik?

Molnár Lajos tanyagondok
A gázkazánra egy táblát kell kitenni, hogy a golyós csapot meg kell nyitni.

Homoki-Szabó József képviselő
Ha a fatüzelésű kazánt használjuk, le kell venni a gázkazánt nullára.

Molnár Lajos tanyagondnok
Ha a golyóscsapot elzárod nem kell levenni a gázkazánt nullára, akár a gázkazánt ki is lehet 
kapcsolni. 

Homoki-Szabó József képviselő
Ki lesz az a személy aki ezt figyeli. 

Szász János polgármester
Mészáros István az iskolánál, Fődi József itt figyeli. 
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Nagy János képviselő
Ha gázkazánnal fűtünk, fűtjük a vegyes kazánt is?

Homoki-Szabó József képviselő
A gázkazánt lezárjuk, ha vegyessel fűtünk és fordítva is ugyanígy lezárjuk. A vegyes tüzelésű 
kazánra is kell tenni csapot. 

Nagy János képviselő
A vegyes tüzelésűt is le kell zárni.

Homoki-Szabó József képviselő
Több víz van a fakazánban.

Nagy János képviselő
A gázkazánban sokkal kevesebb a vízmennyiség. 

Molnár Lajos tanyagondok
Itt nincs robbanásveszély, mert van biztonsági szelep.

Homoki-Szabó József képviselő
Úgy építsük meg a rendszert, hogy ne legyen robbanásveszély.

Gyöngyösi Péter képviselő
Felelősségteljes szakemberre bízzuk  a szerelést. 

Szász János polgármester
A kazán cseréjével és a golyós csapok beépítésével kapcsolatos munkálatok elvégzésének a 
munkadíjára 10 % kedvezményt kapunk.

Toldi Zsolt körjegyző
Melyik kazán lesz kiválasztva?

Szász János polgármester
Termomax lemezkazánt kellene vásárolni 223.190,- Ft-ért. 

Nagy János képviselő
Amilyen anyagokat  vissza lehet építeni a munkálatok során, vissza kell építeni. 

Szász János polgármester
Minden munkánál két ember ott kell lenni. Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom 
az elhangzottakat. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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187/2012. (X. 10.) ÖKT. határozat
A Petőfi Sándor Általános Iskola , és a
közintézmények kazánjainak javítása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János polgármester -  a Petőfi Sándor Általános Iskola, és a közintézmények 
kazánjainak javításáról  szóló - előterjesztését és úgy határoz, hogy az iskola 
kazáncseréjére és az intézmények fűtési rendszerének karbantartására az alábbi 
összegeket hagyja jóvá, figyelembe véve a 4 %-os anyagárkedvezményt és a 10 
%-os munkadíjkedvezményt.

      Anyag
        Ft

    Munkadíj
Ft

   Összesen
Ft

Iskola  Ady  E.  u. 
5.

      58.404       36.000      94.404

Iskola  Ady  E.  u. 
3.

    264.467       36.000    300.467

Orvosi Rendelő       33.379       27.000      60.379
Körjegyzőségi h.       44.590       36.000      80.590
Művelődési ház       38.287       27.000      65.287
Összesen     439.127     162.000    601.127 

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

Határidő: folyamatos
Felelős:  Szász János polgármester
              Toldi Zsolt körjegyző

II. napirend

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező
orvosi rendelői épület csatornázásának, 

   akadálymentesítésének és udvarrendezésének  
   tárgyában  
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Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Felmértük az orvosi rendelőnél a  munkálatokat, köztük a csatornákat, a padlásszigeteléshez 
az üveggyapotot. A munkák elkezdődtek, a tető szigetelését végig visszük az egész épületen. 
A csatornákat átnéztük, nincs értelme úgy hagyni, ahogy van. Az udvaron az összes földet 
kiemeltük,  termőföldet  tettünk rá,  tujával  szeretném beültetni  és  fehér  kaviccsal  beszórni. 
Járdalapokat  találtunk,  a  mozgáskorlátozott  feljáróra  betont  húzunk.  A  csatornát  teljesen 
leszedjük, a tartóvas tökéletes, levesszük, majd befessük és vissza lehet rakni. 
Kérném  a  testület  hozzájárulását  a  csatorna  kicserélésére,  a  mozgáskorlátozott  feljáró 
lebetonozására,  az  orvosi  rendelőnél  levő  ingatlanok  padlásterének  üveggyapottal  történő 
szigetelésére, és tuják vásárlására.  
 

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

188/2012. (X. 10.) ÖKT. határozat
Az Önkormányzat tulajdonát képező
Orvosi rendelői épület csatornázása,
akadálymentesítése és udvarrendezése

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –   az  Önkormányzat  tulajdonát  képező  Orvosi  rendelői 
épület  csatornázásának,  akadálymentesítésének  és  udvarrendezéséről   szóló  –
előterjesztését és úgy határoz, hogy az orvosi rendelőnél lévő ingatlanokon  a 
következő felújításokat végzi el az önkormányzat a saját költségvetése terhére:

• a csatornarendszere kicserélése,
• mozgáskorlátozott feljáró lebetonozása,
• az ingatlanok padlásterének üveggyapottal történő szigetelése,
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• tuják vásárlása.

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

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  kötelezi  a  körjegyzőt, 
hogy  a  következő  rendeletmódosításnál  vegye  figyelembe  ezen  határozat 
tartalmát. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

Szász János polgármester
Az  orvosi  rendelőnél  a  bejárati  ajtó  nagyon  mozog,  érdemes  lenne  egy  műanyag  ajtóra 
kicserélni.

Homoki-Szabó József képviselő
Ezt az ajtót később is oda tudjuk tenni. Hátha sikerül pályázaton nyílászárót szerezni, érdemes 
volna a döntést egy kicsit kitolni. 

Nagy János képviselő
Az orvosi rendelőt mindenki használja, míg a másik épületet saját céljára használja Pozsár 
Doktor úr. 

Homoki-Szabó József képviselő
Kérjünk egy árajánlatot az ajtóra és megnézzük.

Szász János polgármester
Valamennyi üveg legyen az ajtóban, hogy világosabb legyen a rendelő. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 
   

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

189/2012. (X. 10.) ÖKT. határozat
Orvosi rendelő bejárati ajtajának cseréje

H AT Á R O Z A T :
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –   az  orvosi  rendelő  bejárati  ajtajának cseréjéről  szóló  – 
szóbeli  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  megbízza  a  polgármestert,  hogy 
szerezzen be árajánlatokat az orvosi rendelő bejárati ajtajára vonatkozóan.

Határidő: folyamatos
Felelős:    képviselő-testület

a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázat 

Toldi Zsolt körjegyző
A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  főiskolások  és  egyetemisták 
támogatásáról szól. A támogatás összege 2012-ban maximum 5.000,- Ft/fő/hó. Az a lényege a 
pályázatnak,  hogy amennyi  összeget   ad az önkormányzat,  a  megyei  önkormányzat  és az 
intézmény kiegészítheti  ugyanilyen összeggel. 

Rádi Györgyi képviselő
Az előző években azért  nem vettünk részt ebben, mert ez havi támogatás,  helyette  évente 
osztottunk ki az egyetemisták és a főiskolások között összesen 100.000,-Ft-ot. Az összeget 
annyi felé osztottuk ahány felső oktatási intézményben tanuló  adta be igényét. 

Szász János polgármester
Javaslom, hogy minden felsőoktatási intézményben tanuló kapjon valamennyi összeget. 

Nagy János képviselő
Ezt a pályázatot most elutasítjuk. 

Homoki-Szabó József képviselő
Nincsenek az önkormányzatok olyan helyzetben, hogy ezt fel tudnák vállalni.

Szász János polgármester
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot az önkormányzat nem 
nyújtja  be,  javaslom,  hogy  a  következő  testületi  ülésen  tárgyalunk  a  felsőoktatási 
intézményben tanulók anyagi támogatásának lehetőségéről.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

190/2012. (X.10.) ÖKT. határozat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat ügyében döntés

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi 
Zsolt körjegyző –  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázatról szóló –előterjesztését és úgy határoz, hogy az Önkormányzat nem 
nyújtja  be  a  pályázatát  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjra 2012. évre vonatkozóan.

A képviselő-testület a következő testületi ülésen tűzi napirendre a felsőoktatási 
intézményben tanulók anyagi támogatásának témáját.
 
Határidő: folyamatos
Felelős:    képviselő-testület

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a  testület 
nyílt ülését 8 óra 30 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                         körjegyző

 Rádi Györgyi                                                                      Torma István

jegyzőkönyv-hitelesítők
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