
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 24-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
                         Homoki-Szabó József képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi képviselő
                         Torma István képviselő               (6 fő képviselő-testületi tag)
                   

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

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         

Szász János polgármester
13 órakor megnyitom a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselőből 
mindenki jelen van, így a polgármesterrel jelen van 7 fő.  
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére    Gyöngyösi Péter és Homoki-Szabó József   képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  
igen)  szavazattal elfogadja  a  2012.  október  24-i  testületi  ülés  
jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett  
javaslatot.



Szász János polgármester
A napirendi pontokat javaslom kibővíteni az alábbiakkal:
    6.) Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének megkeresése
    7.) Petőfiszállási Óvoda Szülői Szervezetének kérelme
    8.) Térítési díjak beszedéséről tájékoztatás
    9.) Egyebek

Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:  
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.) Előterjesztés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
            Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás tárgyában 
            Előadó: Szász János polgármester
           
3.) Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola 2013. szeptemberétől történő 

működtetése tárgyában 
            Előadó: Szász János polgármester

4.) Tájékoztató a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
2012. I. félévi feladatellátása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

5.) Előterjesztés a házi segítségnyújtás 2013-tól történő ellátásának módja tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

6.) Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének megkeresése
Előadó: Szász János polgármester

7.) Petőfiszállási Óvoda Szülői Szervezetének kérelme
Előadó: Szász János polgármester

8.) Étkezési térítési díjak beszedéséről tájékoztatás
Előadó: Szász János polgármester

9.) Egyebek:
a.) Ajtó beszerzése a Művelődési ház épületébe

(szóbeli  előterjesztés)
Előadó: Szász János polgármester

b.) Tájékoztatás a Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlant érintő felújítás tárgyában
(szóbeli előterjesztés)
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Előadó: Szász János polgármester

c.) Javaslatok az óvoda és a régi iskola épületének tetőszigetelésére és a
nyílászárók cseréjére
Előadó: Szász János polgármester

d.) Előterjesztés a tanyagondnokok Szakmai konferenciájára utazók szállításának
költsége tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

e.) Tájékoztatás a „Szállási Napok” kiadásairól
Előadó: Szász János polgármester

      
 f.) Iskolába járó gyerekek szállításával kapcsolatos tájékoztatás 
      Előadó: Szász János polgármester

g.)  Halottak napi megemlékezés a község temetőjében
Előadó:  Szász János polgármester

            h.) Téli gumik vásárlása a tanyagondnoki gépjárművekhez
                   Előadó: Szász János polgármester

10.) Zárt ülés:
         -   Egyedi szociális kérelmek elbírálása

                    Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú 
szavazattal  (7  igen)  elfogadja  a 2012.  október 24-i   testületi  ülés  
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
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Táblázatba foglaltuk az előző testületi ülés határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatást. 
Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. 
A három darab kültéri  asztal  mellé a három pad készítése,  valamint  a temetőben a padok 
alátámasztása folyamatban van. 
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a napirendi pontot. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
    

                                                
191/2012. (X. 24.) ÖKT. határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János  polgármester  -   a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló  - 
beszámolóját  és  úgy  határoz,  hogy  a  lejárt  idejű  határozatok  végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: folyamatos
Felelős:  Szász János polgármester

II. napirend

Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához
szükséges megállapodás tárgyában 

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A járási rendszer egyrészt járási törzshivatalból, másrészt járási szakigazgatási szervekből áll. 
A  járási  törzshivatal  keretében  működik  az  okmányiroda,  továbbá  hatósági,  szervezési, 
funkcionális  feladatokat  lát,  valamint  ennek  keretében  működik  majd  a  jövőben  a 
kormányablak  is.  A  járási  szakigazgatási  szervek:  A  járási  gyámhivatal,  a  járási  hivatal 
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állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve, a járási földhivatal, a járási 
hivatal  munkaügyi  kirendeltsége,  a  járási  népegészségügyi  intézet  és  a  járási  építésügyi 
hivatal. Az önkormányzattól egy fő kerül át a járási hivatalhoz, a bútorzattal, számítógépével 
együtt, amely eszközök átadott tulajdonként fognak megjelenni.

Toldi Zsolt körjegyző
A most kiadott anyagokkal kapcsolatban voltak kérdések, egyeztetések a Kormányhivatallal. 
Azokat  a  mellékleteket  osztottuk  ki  aminek  van  tartalma.  Petőfiszállás  vonatkozásban 
ügysegéd  fog  rendszeresen  kijárni  a  járási  kormányhivatalból,  aki  a  bejárattól  balra  lévő 
irodahelyiségben kap helyet,  s itt  tud az ügyfelekkel személyesen ügyintézni.  A közüzemi 
költségek viselése külön egyezség alapján történik majd. A megállapodás tartalmazza többek 
között,  hogy az átadott  köztisztviselő szolgálati jogviszonya kormánytisztviselővé alakul, s 
szükség esetén a bútorzat  és az eszközök járási  hivatalba  történő beszállítására  is  sor fog 
kerülni. 

Szász János polgármester
Mivel  a  továbbiakban  személyt  érintő  kérdésről  lesz  szó,  a  testület  zárt  ülés  keretében 
folytatja a munkáját.

A képviselő-testület  13 óra 15 perctől zárt ülés keretében folytatja munkáját. 

A képviselő-testület 13 óra 45 perctől folytatja a nyílt ülését.
 
 
Szász János polgármester
Az előterjesztés mellékletét képezi a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás, 
amit  kérem,  hogy a  képviselő-testület  tagjai  fogadjanak  el,  valamint  hatalmazzanak  fel  a 
megállapodás aláírására. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

192/2012. (XI. 12.) ÖKT. határozat
Megállapodás megkötése a járási hivatalok
kialakításához

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – megállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához 
tárgyban – előterjesztését és a alábbi határozatot hozza:
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1. A  Képviselő-testület  a  határozat-tervezet  mellékletét  képező 
megállapodást elfogadja.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármester  a  megállapodás 
aláírására.

Felelős:    Szász János polgármester
Határidő: azonnal

III. napirend

Előterjesztés a  Petőfi Sándor Általános Iskola
2013. szeptemberétől történő működtetése

tárgyában

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

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és úgy határozott, hogy amíg a döntést el 
lehet halasztani, nem hoznak döntést. Ha mégis kapunk olyan információt, hogy előnyt jelent 
a működtetés rendkívüli ülésen újra tárgyaljuk.  Jelenleg úgy tűnik, hogy majdnem minden 
településnek megállapodása lesz a tanügyi  járási hivatallal. Vizsgálni fogják, hogy mennyire 
életképes egy település iskolája.  Véleményem szerint húzzuk az időt, s ha előnyt jelent a 
működtetés, akkor ne szalasszuk el. Ha a béreket átvenné az állam, az nagy segítség lenne 
nekünk. 

Szász János polgármester
Most egy „igen”-t vagy „nem”-et mondani nagy felelőtlenség lenne. Ha rendelkezünk kellő 
információval akkor november 10-ig rendkívüli ülés keretében fogunk szavazni róla.

Rádi Györgyi képviselő
Ha a működtetést bevállalja az önkormányzat a technikai dolgozókat is át kell vállalni, ami 3-
4 millió Ft kiadást jelent.

Toldi Zsolt körjegyző
Meghosszabbították  a  határidőt,  2012.  november  15-ig  kell  nyilatkozni  az  intézmény 
működtetésének átvállalásáról. 

Homoki-Szabó József képviselő
Nem kellene egyből lemondani az iskola működtetésről.   Nem tudom, hogy most mennyit 
tettünk hozzá, ennek ismeretében könnyebben tudnánk dönteni. 
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Rádi Györgyi képviselő
Az iskola költségvetése 65,5 millió Ft, ebből 27 millió Ft állami támogatás, hozzátettünk 36 
millió Ft-ot. Az étkezésre nem kapunk annyi normatívát amennyibe nekünk kerül, ezért ki kell 
egészíteni.  A  gyermekszállítást  is  meg  kell  oldani.  Ez  nem  konkrétan  az  oktatáshoz 
kapcsolódik, marad az önkormányzatnál. Az iskola  dologi kiadása 16 millió Ft, ezt hozzá kell 
tenni ha az állam működteti. 

Szász János polgármester
A súlyadó 60 %-át elveszik, nem tudom még, hogy a személyi  jövedelemadóból még mit 
vesznek el. Kell még várni a döntéssel, ha a technikai dolgozókat is átveszik, már másképp 
állunk. 

Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Az-az álláspontom mint a Homoki képviselőé. Érzelmi oldalon a falu megmaradása miatt az 
iskolára szükség van. Ha nem lesz iskola pedagógusra sem lesz szükség. Alku tárgya  fog 
lenni, minden iskolát külön értékelnek, pozíciót lehet nyerni. Maradjon meg helyben az iskola 
ezt kell erősíteni. 

Szász János polgármester
Mi erre az intézményfenntartásra alkalmasak vagyunk. Gyerekeket kell szervezni az iskolába. 

Nagy János képviselő
Nem vagyok optimista a járási tanügyi igazgató személyével kapcsolatban. Ők ott fenn tudják 
a sarokszámokat, ez sokkal szigorúbb is lesz. A kis településeket teljesen tönkre kell tenni, az 
a cél. 

Szász János polgármester
Semmi sem tart örökké.

Nagy János képviselő
Az iskolát amit felépített a nép annak idején, most összerombolják.

Rádi Györgyi képviselő
A számított létszám mentette meg az iskolát eddig is.

Szász János képviselő
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a napirendi pontot úgy, hogy a mai ülésen nem 
hozunk döntést.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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193/2012. (X. 24.) ÖKT. határozat
Köznevelési intézmény feladatainak  ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése
tárgyában való döntéshozatal

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester –  a  köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 
ingó  és  ingatlan  vagyon  működtetése  tárgyában  való  döntéshozatal  – 
előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74. § (5) bekezdésében, továbbá a 
97. § (24) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat illetékességi területén 
lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ 
által  fenntartott  intézmény  feladatainak  ellátását  szolgáló  ingó  és  ingatlan 
vagyon  működtetésével  kapcsolatban  döntést  a  következő  testületi  ülésre 
halasztja. 
 
Ha  a  működtetéssel  kapcsolatosan  bővebb  információ  áll  rendelkezésre  a 
napirendi pontot rendkívüli ülésen tárgyalja újra a testület.

Felelős:    Szász János polgármester
Határidő: folyamatos

IV. napirend

Tájékoztató a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi

feladatellátása tárgyában 

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

Szász János polgármester
A települési  önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. törvény 
előírja,  hogy  a  Társulási  Tanács  tagjai  évente  legalább  két  alkalommal  tájékoztatási 
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kötelezettséggel  tartoznak  képviselő-testületeik  részére  a  Társulás  feladatellátása 
vonatkozásában.  A  kiskunfélegyházi  kistérség  önkormányzatainak  társulásairól,  a 
feladatellátások  tárgyévi  teljesítéséről  minden  év  decemberében  beszámolnak  a 
Polgármesterek  képviselő-testületeik  felé.  A  jelen  napirend  tárgyát  képező  tájékoztatás 
időközi jelentés a 2012. I. félévben történt kistérségi feladatellátásról szól a Kiskunfélegyházi 
Többcélú  Kistérségi  Önkormányzati  Társulás  tekintetében,  mely  szervezetnek  a  többi 
mikrokörzeti  önkormányzati  társulástól  eltérőn  nem  csak  év  végi-,  hanem  évközi 
feladatellátása tekintetében is tájékoztatási kötelezettsége van. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a tájékoztatást fogadják el. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

194/2012. (X. 24.) ÖKT. határozat
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi
feladatellátása tárgyában

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János polgármester  – a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás 2012. I. félévi feladatellátása tárgyban készített – előterjesztését és úgy 
határoz, hogy a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
tájékoztatását tudomásul veszi.

V. napirend

Előterjesztés a házi segítségnyújtás 2013-tól
történő ellátásának módja tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2012. december 31-ével a 
működését  be  kívánja  fejezni.  Jelenleg  a  házi  segítségnyújtási  feladatokat  a  többcélú 
kistérségi társulás keretein belül a feladat ellátásával megbízottként Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  láttatja  el  a  Szivárvány  Személyes  gondoskodást 
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Nyújtó Intézménye bevonásával. Egy szándéknyilatkozatot tennénk, hogy 2013. január 1-től a 
házi  segítségnyújtás  szociális  alapszolgáltatást  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat 
Képviselő-testületével együttműködésben szeretnénk biztosítani.

Rádi Györgyi képviselő
Nem biztos, hogy  1 fő gondozó visszavétele a megoldás. Ezt is a társulás keretében kell majd 
megpróbálni megoldani. 

Toldi Zsolt körjegyző
Petőfiszállás község tekintetében 8 ellátott van, a másik két településnek nincs ellátottja. A 
feladat  kötelezően  ellátandó minden  településen.  Ha önállóan akarjuk ellátatni  a  feladatot 
megfelelő  végzettségű  személy  kell  hogy legyen,  mert  működési  engedélyt  kell  rá  kérni. 
Költség tekintetében többe fog kerülni ha önállóan működtetjük, és még kérdés, hogy jut át a 
gondozó másik két településre.

Czombos Ferenc alpolgármester
Úgy jövünk ki legjobban,  ha együttműködés keretében látjuk el a feladatot. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

195/2012. (X. 24) ÖKT. határozat
A házi segítségnyújtás 2013. január 1-től
történő működtetési formájának meghatározása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  házi  segítségnyújtás  2013.  január  1-től  történő 
működtetési formájának meghatározása   tárgyban készített  - előterjesztését és 
úgy határoz, hogy 
 -    kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  2013.  január  1.  napjától  a  házi 
segítségnyújtás  szociális  alapszolgáltatást  Kiskunfélegyháza  Város 
Önkormányzat Képviselő-testületével együttműködésben kívánja biztosítani;
-  felkéri  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületét  az 
együttműködési  megállapodás  feltételeinek  kidolgozására  és  a  megállapodás 
elfogadására.

Felelős:    Szász János polgármester 
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       Toldi Zsolt körjegyző
                 Dr. Torma Andrea aljegyző
Határidő: 2012. december 31.

VI. napirend

Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének
megkeresése

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A nagycsaládosok Petőfiszállási  Egyesülete a tavalyi  évhez hasonlóan vállalja a faluszintű 
mikulás  ünnepség  megrendezését.  A  program  megrendezéséhez  kérik  a  testület  anyagi 
támogatását  az  ajándékcsomagok  megvásárlására  és  a  kézműves  foglalkozások 
lebonyolítására. Az önkormányzat költségvetésében 20.000,-Ft van elkülönítve erre a célra.

Rádi Györgyi képviselő
Amennyi összeget  az önkormányzat felajánl a 20.000,- Ft-on felül abból próbálják megoldani 
a mikulás ünnepség megrendezését.

Szász János polgármester
Ez  a  falu  gyerekeinek  az  ünnepe,  támogatásra  szeretném  javasolni.  Javaslok  130.000  Ft 
összegű anyagi  támogatást,  melynek  fele  az  önkormányzat  költségvetéséből,  a  másik  fele 
pedig  saját  bizottsági  tiszteletdíj  terhére  menne.  Szeretném  ha  jutna  minden  gyereknek 
mikulás csomag. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

196/2012. (X. 24) ÖKT. határozat
Mikulás ünnepség anyagi támogatása

H A T Á R O Z A T:
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének a Mikulás 
ünnepség  megrendezéséről  szóló  –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  az 
Önkormányzat  a  Nagycsaládosok  Petőfiszállási  Egyesületével  megszervezi  a 
2012.  évi  faluszintű  Mikulás  ünnepséget.  A  testület  az  ajándékcsomagok 
megvásárlására,  a  kézműves  foglalkozások  anyagköltségére   130.000,-  Ft 
összeget biztosít, amelyből 65.000,- Ft a saját költségvetése terhére, 65.000,- Ft 
pedig a felajánlott bizottsági illetve polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíj és 
annak járulékai terhére történik.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében meghatározott 20.000,- 
Ft támogatási összeg kifizetéséhez hozzájárul.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötelezi  a  körjegyzőt,  hogy  a 
következető rendelet módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester 
       Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: 2012. december 6.
VII. napirend

Petőfiszállási Óvoda Szülői Szervezetének kérelme

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Az Óvoda  Szülői  Szervezete  kérelemmel  fordult  a  testület  felé,  hogy  a  november  10-én 
megrendezésre  kerülő  jótékonysági  rendezvényüket  anyagilag  támogassa  a  testület.  Az 
önkormányzat költségvetésében 20.000 Ft van elkülönítve erre a célra. 
Kérem az összeg kifizetéséhez járuljon hozzá  a képviselő-testület.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

197/2012. (X. 24) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Óvoda Szülői Szervezetének
anyagi támogatása
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H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Petőfiszállási  Óvoda  Szülői  Szervezetének  anyagi 
támogatásáról   szóló – előterjesztését  és  úgy határoz,  hogy az önkormányzat 
költségvetésében  meghatározott  20.000,-  Ft  támogatási  összeg  kifizetéséhez 
hozzájárul.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős:    Szász János polgármester 
       Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: 2012. november 10.

VIII. napirend

Étkezési díjak beszedéséről tájékoztatás

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
Az élelmezésvezetővel konzultáltam, minden rendben van, időben történik az étkezési térítési 
díjak beszedése.

Homoki-Szabó József képviselő
Nehezíti az ellátottak helyzetét, hogy minden hónap 25-ig kell összeszedni a térítési díjakat, 
nincs haladék, írásban kell lerögzíteni, hogy miért nem tud fizetni. Van aki 3-án kap segélyt, 
így azt is le kell regisztrálni.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  a  
térítési díjak beszedéséről a tájékoztatást.
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IX. napirend

Egyebek:

a.) Ajtó beszerzése a Művelődési ház épületébe

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A Faluházba kellene kicserélni a nagyterem bejárati ajtaját, amely kifelé nyíló, félig üveges 
lenne. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

198/2012. (X. 24) ÖKT. határozat
Ajtó beszerzése a Művelődési ház épületébe

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  ajtó  beszerzése  a  Művelődési  ház  épületébe  tárgyú  – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy hozzájárulását adja 1 db kifelé nyíló, félig 
üveges  ajtó  beszerzésére   a  Művelődési  ház  épületébe,  melynek  költsége 
128.100,- Ft+ÁFA. 

A  képviselő-testület  az  ajtó  költségeire  a  fedezetet  az  önkormányzat  saját 
költségvetése terhére biztosítja.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a körjegyzőt, 
hogy  a  következő  rendeletmódosításnál  vegye  figyelembe  ezen  határozat 
tartalmát.
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Felelős:    Szász János polgármester 
       Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: folyamatos

b.) Tájékoztatás a Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlant érintő 
felújítás tárgyában

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

Szász János polgármester
Az  orvosi  rendelőhöz  az  ajtó  megérkezett,  olyan  ajtót  kellett  keresni  amelyen 
mozgáskorlátozott is be tudjon menni. Az ajtó beszerzési költsége 125.100,- Ft.

Rádi Györgyi képviselő
Az orvosi  rendelő  garázsának  tető  javítása,  deszkázat  cseréje,  rendelő  és  lakás  elkorhadt 
tetődeszkáinak cseréjére Kis István vállalkozó árajánlatát a pénzügyi bizottság támogatja. 

Szász János polgármester
Az akadálymentesítés megvan az orvosi rendelőnél. 
Több  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátom  az  orvosi  rendelő  bejárati  ajtajának 
költségét, valamint  Kis István vállalkozó árajánlatát.  

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

199/2012. (X. 24) ÖKT. határozat
A Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlant
érintő felújítások

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlant érintő felújításokról 
szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy
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• az orvosi rendelő bejárati ajtajának a költségeire a fedezetet – amelynek 
összege 125.100, Ft +ÁFA - a saját költségvetése terhére biztosítja.

• Az orvosi rendelő garázsának tető javítása, deszkázat cseréje, rendelő és 
lakás elkorhadt tetődeszkáinak cseréjére Kis István Petőfiszállás, Tanya 
290. szám alatti vállalkozó árajánlatát elfogadja és a várható anyag és 
munkadíj  költségre  60.000,-  Ft  fedezetet  biztosít  a  saját  költségvetése 
terhére.   

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

Felelős:    Szász János polgármester 
       Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: folyamatos

c.) Javaslatok  az  óvoda  és  a  régi  iskola  épületének 
tetőszigetelésére és a nyílászárók cseréjére

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Amilyen munkálatokat ezeken az épületeken megcsinálunk az a mienk, nem viheti el senki. A 
nyílászárók  nagyon  rosszak,  minden  ingatlanra  vonatkozóan  javasolnám  a  nyílászárók 
cseréjét. Az öreg iskola épülete nagyon rossz, az óvodát is fenn kell tartani. Mindkét iskola 
épületére megcsináljuk-e a felújítást, vagy csak a régi iskola épületére?

Rádi Györgyi képviselő
Akár marad az iskola, akár nem akkor is az önkormányzat tulajdona. Olyan beruházásról van 
szó, ami energiacsökkentő. A beszerelési munkálatok megoldhatók a tanítási idő alatt is,  akár 
2-3 napra a Művelődési házba is átviszem a gyerekeket tanulni.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha van aktualitása ennek a nyílászárók cseréjének, akkor az most van. Azt kérdezem, hogy ez 
az 5 millió Ft körüli beruházás hogyan érinti a költségvetésünket.

Szász János polgármester
Öt millió forint a végösszeg akkor ha megcsináljuk az óvodát és mind a két iskolaépületet.

Czombos Ferenc alpolgármester
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Fűtéskorszerűsítés keretében jó lett volna pályázatot benyújtani. 

Szász János polgármester
Az energetikai  pályázat  főleg  a  szigetelésre  megy.  Az régi  iskola épületének  mennyezete 
nagyon vastag, az óvodánál kellene a szigetelést megoldani üveggyapottal.

Homoki-Szabó József képviselő
A nagy iskola nyílászáróinak cseréjét tegyük talonba, nagyon sok nyílászáró van ott. Itt körül-
belül két hét is kell a cserére. 

Szász János polgármester
Javaslom  az  öreg  iskola  és  az  óvoda  nyílászáróinak  cseréjét,  kérem  a  képviselő-testület 
tagjait, hogy szavazzák meg.
  

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

200/2012. (X. 24) ÖKT. határozat
A régi iskola épület és az óvoda 
nyílászáróinak cseréje

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a régi iskola épület és az óvoda  nyílászáróinak cseréjéről 
szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy engedélyezi a régi iskola épület és az 
óvoda nyílászáróinak cseréjét, amelynek költsége  következő: 

Iskola épület:     gyártás bruttó költsége:    865.212,- Ft

                       beszerelés bruttó költsége:    184.150,- Ft

Óvoda épület  :      gyártás bruttó költsége: 1.102.982,- Ft  

                       beszerelés bruttó költsége:     196.850,- Ft
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a körjegyzőt, 
hogy  a  következő  rendeletmódosításnál  vegye  figyelembe  ezen  határozat 
tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester 
       Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: folyamatos

Szász János polgármester
Az óvoda épület tetőszerkezeténél a fekvő horogfát ki kellene cserélni, a rendkívüli ülésre 
felmérném. Nem tudom, hogy aláerősíteni hogyan lehetne. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az óvodánál a tetőt le kellene cserélni, nehogy a gyerekek alatt leszakadjon. Mennyibe kerül 
egy tetőt és a koszorút rátenni az épületre?

Czombos Ferenc alpolgármester
Most ebben a hideg időszakban nem lehet elkezdeni a munkálatokat. 

Szász János polgármester
Tavasszal  majd  felmérjük  a  tetőszerkezetet,  javaslom,  hogy  most  csak   az  óvoda 
padlásterének üveggyapottal történő szigeteléséről szavazzon a képviselő-testület. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

201/2012. (X. 24) ÖKT. határozat
Óvoda épület padlásterének szigetelése

H A T Á R O Z A T:
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  az  óvoda  épület  padlásterének  szigeteléséről   szóló  – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy engedélyezi az óvoda épület padlásterének 
üveggyapottal történő szigetelését. 

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

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

Felelős:    Szász János polgármester 
       Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: folyamatos

d.) Előterjesztés a tanyagondnokok Szakmai konferenciájára 
utazók szállításának költsége tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 2012. november 8-án szakmai konferenciát 
rendez.  Ezen a  konferencián  én  mint  polgármester  és  a  két  tanyagondok  venne részt.  Az 
üzemanyag   költségét   szeretném  ha  a  képviselő-testület  az  önkormányzat  költségvetése 
terhére biztosítaná.

  
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

202/2012. (X. 24) ÖKT. határozat
Tanyagondnokok szakmai konferenciájára
utazók szállításának költsége
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H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  tanyagondnokok  szakmai  konferenciájára  utazók 
szállításának  költségéről   szóló  –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a 
Falugondnokok  Duna-Tisza  Közi  Egyesülete  által  szervezett  szakmai 
konferenciára  utazók   üzemanyag  költségét   az  önkormányzat  saját 
költségvetésének terhére biztosítja.

A képviselő-testület a költségekről részletes tájékoztatást kér. 
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a körjegyzőt, 
hogy  a  következő  rendeletmódosításnál  vegye  figyelembe  ezen  határozat 
tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester 
       Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: 2012. november 8.

e.) Tájékoztatás a „Szállási Napok” kiadásairól

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A  „Szállási napok”  rendezvény kiadásairól részletes tájékoztatót küldtünk ki a képviselő-
testület tagjainak. A felsorolt adatokból látszik, hogy a kiadások 109.902,- Ft-al  meghaladják 
a  rendelkezésre  álló  összeget,  melyet  a  következő  rendeletmódosítással   építünk  be  a 
költségvetési rendeletbe. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a tájékoztatót.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

203/2012. (X. 24) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a „Szállási napok” kiadásairól
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H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a „Szállási napok” kiadásairól  szóló – tájékoztatását és 
úgy  határoz, hogy a „Szállási napok” kiadásairól szóló tájékoztatást elfogadja.  

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a körjegyzőt, 
hogy a 110.000,- Ft többletköltség összegét a következő rendeletmódosításnál 
vegye figyelembe.

Felelős:    Szász János polgármester 
       Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: folyamatos

f.) Iskolába járó gyerekek szállításával kapcsolatos 
tájékoztatás

Szász János polgármester
Tájékoztatom a testületet, hogy az óvodába, iskolába járó gyermekeket szállító autók teljesen 
tele vannak gyerekekkel, több gyereket szállítani egyenlőre nem tudunk. 
 
A testület a tájékoztatást tudomásul vette.

g.) Halottak napi megemlékezés a község temetőjében

Szász János polgármester
A Halottak  napi  megemlékezés  13 órakor  szentmisével  kezdődik  a  templomnál,  majd  14 
órakor folytatódik a temetőben. Szeretnék  koszorút és krizantém virágot  vásárolni, ehhez 
kérem a képviselő-testület hozzájárulását. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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204/2012. (X. 24) ÖKT. határozat
Halottak napi megemlékezés a község
temetőjében

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Halottak  napi  megemlékezés  a  község  temetőjében 
tárgyú  –  szóbeli  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  halottak  napi 
megemlékezés keretében engedélyezi a koszorú és krizantém virág vásárlását.   

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

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

Felelős:    Szász János polgármester 
       Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: 2012. november 1.

h.) Téli gumik vásárlása a tanyagondnoki gépjárművekhez

Homoki-Szabó József képviselő
Nyolc darab téli gumi kellene az autókhoz. 

Szász János polgármester
A több beszerzett ajánlat közül Tóth László árajánlatában  a gumik jó áron vannak, mind a 
nyolc gumit  tőle javaslom megvásárolni. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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205/2012. (X. 24) ÖKT. határozat
Téli gumik vásárlása a tanyagondnoki
gépjárművekhez

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  téli  gumik  vásárlása  a  tanyagondnoki  gépjárművekhez 
tárgyú – szóbeli előterjesztését és úgy határoz, hogy Tóth László Petőfiszállás, 
Tanya  111/A.  szám  alatti  vállalkozó   árajánlatát  elfogadja  és  az  alábbi 
gumiabroncsokat rendeli meg:   

- 4 db  235/75-15 Cooper típusú gumiabroncsot, melynek költsége 84.800,- 
Ft (21.200,- Ft/db) és

- 4  db  235/75-15  BT  goodrich  Winterslalom  típusú  gumiabroncsot, 
melynek költsége 130.400,- Ft (32.600,- Ft/db) . 

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

Felelős:    Szász János polgármester 
       Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: 2012. október 31.

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a  testület 
nyílt ülését 15 órakor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                         körjegyző

                               Gyöngyösi Péter                  Homoki-Szabó József

jegyzőkönyv-hitelesítők
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