
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. április 29-én a 
Művelődési Ház Könyvtártermében  megtartott üléséről.

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

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

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

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
                         Lőrincz Erika gazdálkodási munkatárs
                         

Szász János polgármester
12 óra 10 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  jelen van,  így a polgármesterrel  jelen van 6 fő.  Czombos Ferenc alpolgármester  úr 
igazoltan van távol az ülésről.  
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  2013.  április   29-i  testületi  ülés  



jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett  
javaslatot.

Szász János polgármester
A napirendi pontokat javaslom kibővíteni az alábbiakkal:

• Család napi rendezvény anyagi támogatása

• Egyebek napirendi pontban: 
-   A tanyafejlesztési  program  keretében  eszközök  beszerzésére  benyújtott 

pályázat
                              keretében megítélt támogatás részösszegéről való lemondás 

- Dr. Torma Andrea aljegyző illetményemelésével kapcsolatos tájékoztatás
-     A  „Kiskunfélegyházi  Többcélú  Kistérségi  Önkormányzati  Társulás 
Társulási
     megállapodásának 12. számú módosítása
- A közbiztonság növelését szolgáló pályázat határozatának kiegészítése
 

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

1.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló zárszámadási rendelet megalkotására

  Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés a 2012. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves ellenőrzési  
jelentés tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

3.)     Előterjesztés  az  önkormányzat  közép  és  hosszú  távú  vagyongazdálkodási  terve  
tárgyában

            Előadó: Szász János polgármester

4.) Előterjesztés Petőfiszállási Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncep-  
            ciója tárgyában
            Előadó: Szász János polgármester

5.)  Tájékoztatás „Petőfiszállás Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásáról  
szóló lakossági hirdetmény tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

6.) Tájékoztatás  az  önkényuralmi  rendszerekhez  köthető  önkormányzati  közterületek  
elnevezéseinek módosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

7) Előterjesztés az óvoda fenntartásával kapcsolatos határozat módosítása tárgyában
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             (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szász János polgármester

8) Előterjesztés  a  közbiztonság  növelését  szolgáló  pályázat  (8/2013.(III.29.)BM 
rendelet) tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

9.) Család napi rendezvény anyagi támogatása
             Előadó: Rádi Györgyi képviselő (iskolaigazgató)
10.)      Egyebek:

      a.) Tájékoztatás a térítési díjak beszedése tárgyában
                        (szóbeli előterjesztés)
                         Előadó: Szász János polgármester 
            
                 b.) A tanyafejlesztési program keretében eszközök beszerzésére benyújtott
                        pályázat keretében megítélt támogatás részösszegéről való lemondás

c.) Dr.Torma Andrea illetményemelésével kapcsolatos tájékoztatás

d.) A „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának 12. számú módosítása” 

      
e.) Közbiztonság növelését szolgáló pályázat határozatának kiegészítése

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6  
igen)   szavazattal   elfogadja  a  2013.  április  29-i   testületi  ülés  
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

zárszámadási rendelet megalkotására 

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
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Az Ügyrendi és a Pénzügyi bizottság egyhangú szavazattal úgy határozott, hogy  a napirendi 
pontot a testületi ülésen tárgyalják meg.
A költségvetési rendeletet az év folyamán 4 alkalommal, míg az évet követően december 31-i 
hatállyal egy alkalommal módosította a képviselő-testület. A 2013. február havi módosításban 
szereplő állami támogatás bevételi főösszeg 673 e Ft-al eltér a zárszámadási rendelet 1. számú 
mellékletében szereplő előirányzattól. Ennek oka, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményezettek novemberi pénzbeli juttatását, mely Erzsébet utalvány formájában történt, 
nem átvett pénzeszközként, hanem állami támogatásként kellett szerepeltetni. Bevételeink 
teljesítése megközelítőleg a tervnek megfelelő. Továbbra is meghatározó bevételi forrás az 
iparűzési adó, melynek módosított előirányzata is túlteljesült. A gépjárműadó bevételből némi 
lemaradás van. 
Kiadásaink  meghatározó  része  továbbra  is  a  működési  kiadás.  Az  önkormányzat  dologi 
kiadása  kismértékben  túllépésre  került.  Legnagyobb  beruházása  2012.  évben  az 
Önkormányzatnak az MTZ erőgép beszerzés volt, melyet pályázati támogatással vásároltunk 
meg. 
Az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2012.  évi  gazdálkodása  kiegyensúlyozott  volt, 
bevételeink  időben  és  a  szükséges  mennyiségben  rendelkezésre  álltak  a  kiadások 
finanszírozásához. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, kérdéseiket.

Rádi Györgyi képviselő
Köszönöm  mindenkinek  aki  a  költségvetés  végrehajtásában  részt  vett.  A  zárszámadási 
rendeletből  kitűnik,  hogy az önkormányzat  jól  gazdálkodott.   Az iskola számláján  maradt 
pénz  és  még  várjuk  rá  az  áfa  visszaigénylést. Ez  az  összeg  törvény  szerint  a  jogutód 
Klebelsberg Intézményfentartó Központé, de szeretnék kérni ha lehetséges, hogy az összeget 
a mi intézményünk karbantartási kölségeire fordítsák.

Szász János polgármester
Köszönöm a pénzügyes kolléganők munkáját.
Több  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátom  az  önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  6  igen)  
szavazattal  elfogadja  az  előterjesztést  és   megalkotja  rendeletét   Az  
Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

9/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelete
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Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

II. napirend

Előterjesztés a 2012. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről
készült éves ellenőrzési jelentés tárgyában   

Előadó:  Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A belső ellenőrzési jelentés elkészítésére vonatkozó szabályokat a belső ellenőrzésekről szóló 
Kormány rendelet tartalmazza, amely többek között meghatározza a belső ellenőrzési vezető, 
valamint  a  költségvetési  szerv  vezetőjének  feladatait  is.  Az  éves  ellenőrzési  jelentés  a 
jogszabályban meghatározott szerkezetben és tartalommal készült.

Toldi Zsolt jegyző
Ez egy összefoglaló jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről.  Az ellenőrzések 
során a belső ellenőr nem írt le rossz tapasztalatokat. Jogszabály nem írja elő, hogy be kell 
hozni a testület elé, de szerettem volna tájékoztatni a képviselő testület tagjait. 

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

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

68/2013. (IV. 29.) ÖKT. határozat
Éves ellenőrzési jelentés a 2012. évi 
belső ellenőrzési tevékenységről
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H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi 
Zsolt jegyző – éves belső ellenőrzési jelentés tárgyban készített – előterjesztését 
és   úgy  határoz,  hogy  a  2012.  évről  elkészített  éves  ellenőrzési  jelentést 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:    Képviselő-testület                                           

III. napirend

Előterjesztés az önkormányzat közép és hosszú távú
vagyongazdálkodási terve tárgyában

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

Szász János polgármester
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi 
önkormányzat  a  vagyongazdálkodásának  az  Alaptörvényben,  valamint  a  7.  §  (2) 
bekezdésében  meghatározott  rendeltetése  biztosításának  céljából  közép-  és  hosszú  távú 
vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.
Az  elkészített  vagyongazdálkodási  terv  tartalmazza  a  hasznosítás  formáit,  a  vagyon 
értékesítését, bérlet útján történő hasznosítását.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el az önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét.  

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

69/2013. (IV. 29.) ÖKT. határozat
Az Önkormányzat közép és hosszú
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távú vagyongazdálkodási terve

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  -   az  önkormányzat  közép-  és  hosszú  távú 
vagyongazdálkodási terve  tárgyában készített - előterjesztését és úgy határoz, 
hogy azt 1. számú melléklet szerint elfogadja azt.

Határidő: 2013. április 29.
Felelős:    Képviselő-testület

IV. napirend

Előterjesztés Petőfiszállási Községi Önkormányzat 
2014. évi költségvetési koncepciója tárgyában

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

Szász János polgármester
Az előterjesztés kiküldésének időpontjában hatályos törvényi szabályozás szerint a 2014. évre 
vonatkozó költségvetési koncepciót április 30-áig kell benyújtani a képviselő-testületnek. A 
jegyző  a  helyi  önkormányzat  költségvetési  koncepcióját  a  tervezett  bevételek,  a 
kötelezettségvállalások és más fizetési  kötelezettségek figyelembevételével  állítja  össze.  A 
költségvetési  koncepció  tervezetét  megtárgyalja  a  képviselő-testület  és  határozatot  hoz  a 
költségvetés-készítés további munkálatairól. 
Az  előbb  említett  törvényi  szabályozás  április  26.  napjával  módosult,  amely  szerint  a 
következő évi koncepciót az adott év október 31-ig kell benyújtani a testületnek. Mivel az 
anyag már időközben kiküldésre került,  ezért  kérem, hogy a testület  tárgyalja azt meg,  és 
amennyiben az október végi időpontig több érdemi információ áll rendelkezésre, akkor újra 
behozzuk e napirendet a testületi ülésre.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket.
Hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátom  az  önkormányzat  2014.  évi  költségvetési 
koncepcióját.   

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
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70/2013. (IV. 29.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepciója

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester előterjesztését és az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a vonatkozó, az Országgyűlés által 
elfogadott  jogszabályok  és  a  2014.  évi  költségvetési  törvény  alapján  kell 
elkészíteni, a koncepcióban megfogalmazott célok figyelembevételével, így:

1. a 2014. évi költségvetésben hiány nem tervezhető,

2. a költségvetési szerveket a működési kiadásaik zavartalan biztosítása 
mellett takarékos gazdálkodás folytatására kell ösztönözni,

3. az  intézményi,  illetve  önkormányzati  saját  bevételeket  tovább 
növelni és maximalizálni szükséges,

4. az  önkormányzati  feladatellátással  összefüggő  –  bevételszerző  - 
feladatok (közterület-használat,  temetkezés,  önkormányzati  lakások 
és egyéb helyiségek bérbeadása, stb) - a szolgáltatás színvonalának 
megtartása  melletti  maximális  -  kihasználtságának megteremtése  a 
bevételek hathatós növekedésének elérése érdekében,

5. törekedni kell a működést és fejlesztést segítő pályázati lehetőségek 
felkutatására és kihasználására,

6. a  2014.  évi  költségvetés  összeállításához  fontos  feladat  a 
költségvetést érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és azok 
szükség szerinti módosítása.

 
Felelős:  Szász János polgármester 

Határidő:  2014. február 15.
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V. napirend

Tájékoztatás „Petőfiszállás Községért” kitüntető cím 
alapításáról és adományozásáról szóló

lakossági hirdetmény tárgyában

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

Szász János polgármester
A  „Petőfiszállás  Községért”  kitüntető  cím  alapításáról  és  adományozásának  rendjéről 
rendeletet alkotott az önkormányzat. A kitüntetés adományozását kezdeményezheti bármely 
választójoggal 

rendelkező személy vagy jogi szervezet. A javaslattételre jogosult egy alkalommal csak egy 
személyre, közösségre tehet javaslatot. A javaslatokat írásban minden év május 31. napjáig 
lehet megtenni. A kitüntetés posztumusz díjként is adományozható. A kitüntetéssel oklevél és 
a község címerével és nevével ellátott kisplasztika, illetve ez évben 50.000,- Ft pénzjutalom 
jár.
Az adományozott kitüntetésről  egy díszes kötésű albumban nyilvántartást vezetnénk.  

Toldi Zsolt jegyző
Szórólap  formájában  kapna  tájékoztatást  a  lakosság  a  kitüntető  címmel  kapcsolatosan. 
Segítséget  szeretnék  kérni  a  képviselő-testület  tagjaitól,  hogy  hol  legyen  lehetőség  a 
javaslatok  leadására.  A rendeletben  50.000,-  Ft  pénzjutalom  jár  a  kitüntetéssel,  ennek  a 
járulékait az önkormányzat vállalja. 

Nagy János képviselő
Ha valakinek adunk 50.000,- Ft-ot, ez után neki újra kell adót fizetni? Ki fogja összesíteni, ki 
kezeli ezeket  a javaslatokat. Azt tudom, hogy a képviselő-testület fog majd dönteni. 

Rádi Györgyi képviselő
Hivatalos  helyen  kellene  leadni  a  javaslatokat.  Véleményem  szerint  erre  a  helyre  legyen 
kijelölve az önkormányzati hivatal. 

Szász János polgármester
Felhívjuk a lakosság figyelmét egy szórólapon, hogy hol tehet javaslatot. A képviselő-testület 
fogja majd elbírálni a beérkezett javaslatokat. 

Toldi Zsolt jegyző
A javaslatot tevő személy neve is kell, mert egy személy csak egy főt támogathat. Az 50.000,- 
Ft bruttó összeg, amit levonás terhel. A gyűjtőláda a testületi ülésen kerül felbontásra.
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Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat. A lakosság szórólapon 
legyen tájékoztatva a javaslattételi lehetőségről, amely javaslat leadására az Önkormányzati 
Hivatalnál van lehetőség.

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

71/2013. (IV. 10) ÖKT. határozat
Tájékoztatás „Petőfiszállás Községért”
kitüntető cím alapításáról és adományozásáról
szóló lakossági hirdetmény tárgyában

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  -  „Petőfiszállás  Községért”  kitüntető  cím  alapításáról  és 
adományozásáról szóló lakossági hirdetménnyel kapcsolatos   -  tájékoztatását és 
úgy  határoz,  hogy  „Petőfiszállás  Községért”  kitüntető  cím adományozásának 
lehetőségéről,  módjáról   a  szórólap  formájában  tájékoztatja  Petőfiszállás 
lakosságát.

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester

 

VI. napirend
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Tájékoztatás az önkényuralmi rendszerekhez köthető
önkormányzati közterületek elnevezéseinek módosítása

tárgyában

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

Szász János polgármester
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  alapján 
közterület, illetve önkormányzat tulajdonában álló közintézmény nem viselheti olyan személy 
nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében 
vagy fenntartásában részt  vett.  Ha kétség merül  fel  a  tekintetben,  hogy a közterület  neve 
megfelel-e  a  fenti  bekezdésnek,  arról  beszerzi  a  Magyar  Tudományos  Akadémia 
állásfoglalását. 
A  törvényjavaslat  felsorolt  utcaneveket,  amelyek  érintettek  a  névviselésben,  Petőfiszállás 
településen Ságvári Endre, Erdei Ferenc utca található. Kérdéseses a Fekete László utca név 
módosítása.

Toldi Zsolt jegyző
Mind a három települést  érinti  az utcanév változása.  A Fekete László utcanév módosítása 
tekintetében állásfoglalást kellene kérni a Magyar Tudományos Akadémiától. 

Szász János polgármester
A  lakosságot  tájékoztatni  kell  valamilyen  módon,  kérni  kell  tőlük  javaslatokat  az  utca 
elnevezésre vonatkozóan. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az érintett  utcák tekintetében lakossági  fórumot  kellene  összehívni.  Javaslom,  hogy virág 
neveket adjunk az utcáknak. 

Gyöngyösi Péter képviselő
Nem támogatom a lakossági fórum összehívását. Az utcanév változtatásra törvény van. Az 
érintetteknek  nem  kerül  pénzbe,  csak  egy  kis  kellemetlenségbe  a  lakcímigazolvány 
kicserélése.

Szász János polgármester
Javasoljunk egy pár utcanevet és a javaslatok menjenek ki a lakosság körébe s abból majd 
választanak a lakosok.
 
Toldi Zsolt jegyző
A rendelkezésünkre  álló  szakmai  anyagban  nem szerepel  Fekete  László  neve,  ezért  ha  a 
testület úgy dönt, állásfoglalást kell kérni a Magyar Tudományos Akadémiától. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatokat; mely szerint az 
utcanév  változtatással  érintett  lakosokat  ki  kell  értesíteni,  és  a  szórólapon  javasolt 
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utcanevekből választanak majd a  lakosok. Fekete László személyéről állásfoglalást kell kérni 
a Magyar Tudományos Akadémiától. 

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

72/2013. (IV. 29.) ÖKT. határozat
Önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezések tilalma

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  XX.  századi  önkényuralmi  rendszerekhez  köthető 
közterületek elnevezésének tilalmáról  szóló  -   tájékoztatását  és úgy határoz, 
hogy  a  névváltoztatással  érintett  utcák  lakosaitól  javaslatokat  gyűjt  össze  a 
választott utcanevek vonatkozásában. 

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfiszállás közterületi 
névváltoztatására  vonatkozóan  állásfoglalást  kér  a  Magyar  Tudományos 
Akadémiától a Fekete László utca tekintetében. 

Az állásfoglalás megérkezését követően a képviselő-testület meghozza döntését 
az utcák elnevezésének szükség szerinti módosításáról. 

Felelős:    Szász János polgármester 
Határidő: folyamatos  

VII. napirend

Előterjesztés az óvoda fenntartásával kapcsolatos
   határozat módosítása tárgyában  
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Előadó: Szász János polgármester

Toldi Zsolt jegyző
Az elmúlt  testületi  ülésen  olyan  határozat  született,  mely  szerint  Kiskunfélegyháza  Város 
Önkormányzatával  működtetett  Óvodai  Intézményfenntartó  Mikrokörzeti  Társulást  2013. 
július  31.  napjával  meg  kívánjuk  szüntetni  viszont  2013.  június  30-ig  teljes  egészében 
megszűnik  a  társulás.  Az  április  10-i  testületi  ülés  határozatában  az  óvodai  társulás 
megszűnésének időpontját június 30-ra kellene módosítani. 

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg a június 30-i időpontot.

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

73/2013. (IV.29.) ÖKT. határozat
Az óvodai intézményfenntartó mikro-
társulási megállapodás felmondása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – az óvodai intézményfenntartó mikrotársulási megállapodás 
felmondása tárgyban készített  - előterjesztését és úgy határoz, hogy 

-  2013.  június  30.  napjával  közös  megegyezéssel  meg  kívánja   szüntetni  a 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával 2007. szeptember 1-től működtetett 
Óvodai intézményfenntartó Mikrokörzeti Társulást; 
-  2013. július 1. napjától önállóan gondoskodik az óvodai ellátás biztosításáról.
-  felkéri  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzatát,  hogy  a  társulás 
megszűnésének időpontjával a záró elszámolást, illetve vagyonleltárt készítse el;
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- kéri, hogy a társulási megállapodás VI. fejezet 3. pontjában foglaltak szerint a 
2007.  szeptember  1.  után  bekövetkezett  vagyonnövekmény  tekintetében  a 
vagyontárgyak  tulajdonjogának  térítésmentes  átadására  a  társulás 
megszűnésének időpontjával kerüljön sor. 

A  képviselő-testület  a  48/2013.  (IV.  10.)  ÖKT.  határozatát  hatályon  kívül 
helyezi.

A  Képviselőtestület  felkéri  a  polgármestert  és  a  jegyzőt,  hogy  az  önálló 
feladatellátás megkezdéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg és az azzal 
kapcsolatos döntés-tervezeteket időben terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős:    Szász János polgármester 
       Toldi Zsolt jegyző

Határidő: 2013. július 31.  

VIII. napirend

Előterjesztés a közbiztonság növelését szolgáló pályázat
(8/2013.(III.29.BM rendelet) tárgyában

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
Az önkormányzat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásról 
szóló  8/2013.  (III.  29.)  BM rendelet  1.  §  ac)  pontjában  szereplő  közbiztonság  növelését 
szolgáló  fejlesztés  megvalósítására  pályázatot  kíván  benyújtani.  A  pályázat  keretében  a 
Kossuth  Lajos  és  a  Rákóczi  Ferenc  utca  kereszteződésében  gyalogátkelőhelyek,  illetve 
buszöblök  kialakítására,  valamint  ezekhez  kapcsolódó  világítási  rendszer  fejlesztésére 
nyújtana be pályázatot. A beruházás összköltsége 13.471.137,- Ft, amelyből a gyalogátkelő 
helyek  és  a  buszöblök  kialakításának  költsége  10.688.983,-  Ft,  a  világítás  technikai 
megvalósítás  része  2.782.155,-  Ft.  A  beruházáshoz  szükséges  3.471.137,-  Ft  önerőt  az 
önkormányzat költségvetéséből biztosítaná a képviselő-testület.
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  járuljanak  hozzá  a  3.471.137,-  Ft  önerő 
biztosításához.

Homoki-Szabó József  képviselő
Javaslom, hogy támogassuk a pályázatot. 

Szász János polgármester
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Szavazásra bocsátom, hogy a képviselő-testület vállalja a 3.471.137,- Ft önerőt. 

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

74/2013. (IV. 29.) ÖKT. határozat
Közbiztonság növelését szolgáló pályázat

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  -   a  közbiztonság növelését  szolgáló pályázatról  szóló   - 
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  az  egyes  önkormányzati  feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatásról szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 1. § ac) 
pontjában szereplő közbiztonság növelését  szolgáló fejlesztés megvalósítására 
pályázatot kíván benyújtani.

Petőfiszállás Község Önkormányzata nem részesült a Magyarország 2012. évi 
költségvetéséről  szóló  2011.  évi  CLXXXVIII.  törvény  76/C  §  (1)  bekezdés 
szerinti  törlesztési  célú  támogatásban,  sem  a  Kvt.  72.  §  (1)-(2)  bekezdései 
alapján adósságkonszolidációban. 

A pályázat keretében az önkormányzat a Kossuth Lajos és a Rákóczi  Ferenc 
utca  kereszteződésében  gyalogátkelőhelyek,  illetve  buszöblök  kialakítására, 
valamint  az  ezekhez  kapcsolódó  világítási  rendszer  fejlesztésére  kíván 
pályázatot benyújtani. 

A beruházás összköltsége 13.471.137,- Ft amelyből a gyalogátkelő helyek és a 
buszöblök  kialakításának  költsége  10.688.983,-  Ft, a  világítás  technikai 
megvalósítás része  2.782.155,- Ft.          

A  beruházáshoz  szükséges  3.471.137,-Ft  önerőt  az  önkormányzat 
költségvetéséből biztosítja a képviselő-testület.

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

Határidő: 2013. április 30.
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző
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IX. napirend

Család napi rendezvény anyagi támogatása

Előadó: Rádi Györgyi képviselő ( iskolaigazgató)

Rádi Györgyi képviselő /iskolaigazgató/
Az  évek  óta  megrendezésre  kerülő  család  napi  rendezvényünket  2013.  május  11-én 
szombaton 15 órakor rendeznénk meg a Művelődési házban. A rendezvénnyel kapcsolatos 
munkamegosztás  a  következő:  a  műsor  és  a   terem  előkészítése  az  iskola  feladata,  a 
vendéglátás  az  önkormányzat  költsége  lenne,  üdítőt,  ásványvizet  és  pogácsát  szeretnénk 
felszolgálni. A műsor végén minden kisdiák egy szál virágot adna az édesanyjának. 

Szász János polgármester
Javaslom,  hogy  a  képviselő-testület  50.000,-  Ft-ot  biztosítson  a  rendezvény  költségeire 
utólagos  elszámolással.  A  meghívót  ki  kell  küldeni  mindenkinek.  Több  hozzászólás  nem 
lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat. 

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

75/2012. (IV. 29.) ÖKT. határozat
Család napi rendezvény anyagi támogatása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Rádi 
Györgyi  képviselő,  iskolaigazgató  –  Család  napi  rendezvény  szervezésével 
kapcsolatos  –  tájékoztatását  és  úgy  határoz,  hogy  a  Család  napi  rendezvény 
lebonyolításához,  az  élelmezés  és  a  virágok  költségeire  50.000.-  Ft  összeget 
biztosít a saját költségvetése terhére.
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A képviselő-testület a költségekről  részletes tájékoztatást kér.   

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

X. napirend

E g y e b e k:

a.) Tájékoztatás térítési díjak beszedése tárgyában  

Előadó: Szász János polgármester

Toldi Zsolt jegyző
Tájékoztatom  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  térítési  díjak  beszedése  rendben  folyik. 
Vannak ugyan  hátralékok a tárgyhó végén,  de azok a következő hónap elején befizetésre 
kerülnek.  Március  hónapban  volt  jelentősebb  hátralék,  amely  a  rendkívüli  időjárás  miatt 
keletkezett. Ezen hátralék 4 fő kivételével befizetésre került. Az Ő hátralékuk a tárgyhavival 
együtt kerül rendezésre.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vegyék tudomásul a tájékoztatást.

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

76/2013. (IV. 29.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a térítési díjak beszedéséről
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H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a térítési díjak beszedéséről szóló  - tájékoztatását és azt 
tudomásul veszi.
       

b.) A tanyafejlesztési program keretében eszközök 
beszerzésére benyújtott pályázat keretében megítélt 
támogatás részösszegéről való lemondás

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
A  Tanyafejlesztési  Program  keretében  az  önkormányzat  részére  jóváhagyott  támogatási 
összegből 328.530,- Ft támogatási összegről határozat formájában  le kell mondani, mivel az 
eszközök  beszerzése,  a  pályázat  műszaki  tartalmának  sérülése  nélkül   kevesebb összegbe 
került.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a lemondáshoz.

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

77/2013. (IV. 29.) ÖKT. határozat
Tanyafejlesztési program keretében eszközök 
beszerzésére benyújtott pályázat keretében
megítélt támogatás részösszegéről való lemondás

H A T Á R O Z A T :
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  -   a  Tanyafejlesztési  program  keretében  eszközök 
beszerzésére  benyújtott  pályázat  keretében  megítélt  támogatás  részösszegéről 
való lemondás tárgyú – előterjesztését és úgy határoz, hogy a Tanyafejlesztési 
Program  keretében  az  önkormányzat  részére  3337-7/2012/NAKVI  számú 
szerződéssel  jóváhagyott  támogatási  összegéből  328.530,-  Ft  támogatási 
összegről  lemond,  mivel  az  eszközök  beszerzése,  a  pályázat  műszaki 
tartalmának sérülése nélkül  kevesebb összegbe került. 

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

Határidő: 2013. április 30.
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

c.) Dr.Torma Andrea aljegyző illetményemelésével   
kapcsolatos tájékoztatás

Toldi Zsolt jegyző
A  képviselő-testületek  döntése  szerint  az  aljegyző  illetményemelésére  március  1-vel 
megtörtént.  A havi  nettó  30.000,-  Ft  emelés,  összesen bruttó  45.800,  Ft  és  + 20.600,-  Ft 
járulékot jelent, amire az önkormányzatok fedezetet biztosítanak a költségvetésük terhére.  Ez 
Petőfiszállás tekintetében nettó 23.374,- Ft/hó összeget jelent.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vegyék tudomásul az illetményemeléssel kapcsolatos 
tájékoztatást.

 

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

78/2013. (IV. 29.) ÖKT. határozat
Dr.Torma Andrea aljegyző illetmény-
emelésével kapcsolatos tájékoztatás
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H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi 
Zsolt  jegyző    Dr.  Torma  Andrea  aljegyző  illetményemelésével  kapcsolatos 
tájékoztatását és azt tudomásul veszi.

Határidő:  azonnal
Felelős:     képviselő-testület

c.) A  „Kiskunfélegyházi  Többcélú  Kistérségi   
Önkormányzati
Társulás  Társulási  Megállapodásának  12.  sz. 
módosítása”

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

Szász János polgármester
A  Kiskunfélegyházi  Többcélú  Kistérségi  Önkormányzati  Társulást  2007.  június  11-én 
alapította 11 önkormányzat. Jászszentlászló és Móricgát községek már 2007. őszén kiváltak 
és csatlakoztak a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társuláshoz. A Többcélú 
Társulás az állami költségvetés normatívájából és az elérhető pályázatokból tudta biztosítani a 
tevékenységhez  szükséges  forrásokat.  Az  állami  szerepvállalás  megszűnése,  a  pályázati 
lehetőségeink beszűkülése, valamint a Többcélú Társulás Társulási Megállapodásban rögzített 
feladatellátások megszűnése okán, a Többcélú Társulás további működése nem indokolt. A 
Társulási Tanács javasolja, hogy a Többcélú Társulás 2013. június 30. időponttal fejezze be 
tevékenységét, s az ehhez szükséges lépéseket a tagönkormányzatok tegyék meg. 
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  az  előterjesztés  mellékletét  képező  határozat-
tervezetet fogadják el.

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

79/2013. (IV. 29.) ÖKT. határozat
A „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati  Társulás Társulási
Megállapodásának  12. számú módosítása” 
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H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete  jóváhagyja,  hogy  a 
Kiskunfélegyházi  Többcélú  Kistérségi  Önkormányzati  Társulás  Társulási 
Megállapodása módosuljon a 12. számú módosítással egységes szerkezetben.

Felelős:       Szász János Attila polgármester
Határidő:    2013. április 30.

d.) Közbiztonság növelését szolgáló pályázat határozatának
          kiegészítése

             
             Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
Szükséges  kiegészíteni  a  közbiztonság növelését  szolgáló pályázat  határozatát  az alábbiak 
szerint: Petőfiszállás Község Önkormányzata, mint az intézmény fenntartója vállalja, hogy a 
támogatásból  megvalósuló  beruházást  a  beruházás  megvalósulásától  számított  5  évig  az 
eredeti  rendeltetésének  megfelelően  –  a  működtetésre  vonatkozó  hatályos  jogszabályok 
betartásával – kell használnia. A támogatás felhasználására irányuló tevékenység az Ávr. 87. 
§  (1)  bekezdés  szerinti  beruházásnak  minősül,  mely  ingatlanvagyon  esetén  a  beruházás 
megvalósításától számított 10 évig nem idegeníthető el, kivéve ha az elidegenítést műszaki 
vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett 
a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy határozat formájában fogadják el a kiegészítést. 

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

80/2013. (IV. 29.) ÖKT. határozat
A közbiztonság  növelését szolgáló pályázat
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H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  -   a  közbiztonság  növelését  szolgáló  pályázatról  szóló  – 
szóbeli előterjesztését és úgy határoz, hogy a pályázathoz beadott nyilatkozat 2. 
pontját az alábbiak szerint egészítse ki:

Petőfiszállás  Község Önkormányzata,  mint  az  intézmény  fenntartója  vállalja, 
hogy  a  támogatásból  megvalósuló  beruházást  a  beruházás  megvalósulásától 
számított  5  évig  az  eredeti  rendeltetésének  megfelelően  –  a  működtetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával  –  kell  használnia.  A támogatás 
felhasználására  irányuló  tevékenység  az  Ávr.  87.  §  (1)  bekezdés  szerinti 
beruházásnak  minősül,  mely  ingatlanvagyon  esetén  a  beruházás 
megvalósításától  számított  10  évig  nem  idegeníthető  el,  kivéve  ha  az 
elidegenítést  műszaki  vagy  szakmai  okok  teszik  szükségessé,  és  az  abból 
származó  ellenértéket  a  kedvezményezett  a  támogatási  cél  szerinti  további 
feladatokra fordítja. 

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületet  felhatalmazza  Szász 
János Attila polgármestert, hogy  a „Közbiztonság növelését szolgáló pályázat” 
ügyében, keretében eljárjon. 

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János Attila
                polgármester

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a  testület 
nyílt ülését 13 óra 40 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                          jegyző

Rádi Györgyi                    Nagy János

jegyzőkönyv-hitelesítők
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