
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. június 26-án a 
Művelődési Ház Könyvtártermében  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 jegyző
                         Dr. Torma Andrea aljegyző

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         Timafalvi László r.alezredes
                         Nagy Péter r.főtörzszászlós
                         Magony János r.hadnagy
                         Móczár László polgárőrség elnöke

Szász János polgármester
12 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 
mindenki jelen van, így a polgármesterrel jelen van 7 fő.  
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Torma István és Homoki-Szabó József képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  
igen)  szavazattal elfogadja  a  2013.  június   26-i  testületi  ülés  



jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett  
javaslatot.

Szász János polgármester
A napirendi pontokat javaslom kibővíteni az alábbiakkal:

• Faluház előtér burkolatának a felújítása
• Bugaci iskolai jutalomkirándulás étkezési költségének megtérítése
• Nyugdíjasklub tagjainak szállítási költsége
• Magyari Pálné megbízási szerződése
• Megbízás a 07/11.hrsz-on kialakítandó emlékpark fa bútorzatának elkészítésére

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

1.) Tájékoztató Petőfiszállás Község 2012. évi közbiztonság helyzete tárgyában
  Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló
            önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt jegyző

3.)     Előterjesztés  a  Kék-víz  Észak-Bács-Kiskun  Megyei  Ivóvízminőség-javító  
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása tárgyában

            Előadó: Szász János polgármester

4.) Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyelet Társulás Társulási 
            Megállapodás módosítása tárgyában 
            Előadó: Szász János polgármester

5.) Előterjesztés a házi segítségnyújtási szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására
      létrehozott megállapodás megszüntetése tárgyában

            Előadó: Szász János polgármester

6.)       Előterjesztés  a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
            Társulás Társulási Megállapodás 2. számú módosítás elfogadása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester

7.) Egyebek:
                  Előadó: Szász János polgármester
 

      a.) Szóbeli előterjesztés a Faluház előtérburkolatának felújítása tárgyában
                 b.) Bugaci iskolai jutalomkirándulás étkezési költségének biztosítása
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 c.)  A Szentkúti  Nyugdíjasklub tagjai  Lakiteleki  rendezvényre történő szállítási  
költségének biztosítása

d.) Magyari Pálné megbízási szerződése
                e.)  Megbízás a 07/11. hrsz-on kialakítandó emlékpark fa bútorzatának
                      elkészítésére 
  

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  
igen)   szavazattal   elfogadja  a  2013.  június  26-i   testületi  ülés  
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Tájékoztató Petőfiszállás Község 2012. évi
közbiztonsági helyzete tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Köszöntöm meghívott vendégeinket, Timafalvi László rendőr alezredest, Nagy Péter rendőr 
főtörzszászlóst,  Magony  János  rendőr  hadnagyot.  Egy  teljes  körű  beszámolót  kaptunk  a 
rendőrségtől,  amit  két  részre  bontanék,  egyik  része  közbiztonság  helyzetét  mutatja  be 
statisztikai  számokkal  alátámasztva,  a  másik  része  a  rendőri  munka  kapcsolatrendszerét 
mutatja be. Együttműködésünk alapját képezi a közbiztonság, ami jó irányba halad. Országos 
szinten statisztikailag jó helyen állunk. Egy felderítetlen ügyünk van az emberölés, aminek 
kapcsán újabb nyomozás kezdődött, újabb erővel, újabb személyekkel. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket.

Nagy János képviselő
A beszámolóban szerepelnek az autópálya mellett lévő Shell benzinkútnál történt lopások. A 
benzinkútnál minden be van kamerázva és mégis lopások sorozata fordul elő. Nem értem, 
hogy nem lehet ezeket az elkövetőket felderíteni, megfigyelni. Felháborító, ami ott történik.

Szász János polgármester
Ezek a lopások nemcsak személyeket érintenek, hanem cégeket is. Az üzemanyaglopások a 
gyakoriak,  a  kamionosok  lassan  már  meg  sem  mernek  állni.  A  rendőrséggel  az 
együttműködésünk példa értékű. Eddig is segítettük üzemanyag formájában, de más jellegű 
segítséget is adunk. 
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Nagy János képviselő
Sajnos a benzinkúton dolgozók nem érzik magukat biztonságban. A hatóság csak a következő 
autópálya lejárón áthaladva tudja megközelíteni a benzinkutat.

Timafalvi László rendőr alezredes
Köszöntöm  a  képviselő-testület  minden  tagját.  Megköszönöm  az  internettel  kapcsolatos 
önkormányzati  támogatást,  valamint  az  üzemanyag  támogatást.  Köszönetemet  fejezem ki, 
hogy elismerték Nagy Péter munkáját.  Jól esett  ez az elismerés az érintett  rendőrnek és a 
főkapitánynak is,  hogy a dolgozónkat elismerésben részesítik.
Az  autópályára  való  gyors  felhajtás  érdekében  a  kis  feljárók  megnyitásával  kapcsolatban 
döngettük  a  kapukat.  Országos  szinten  nem  tudják  lerendezni,  akármit  mondunk  nem 
engednek be bennünket. Nem tudom, hogy a Belügyminisztérium tud-e segíteni. A térfigyelő 
kamera felmerült  a hozzászólásokban, a benzinkutat fenntartókat nem érdekli,  hogy ott mi 
történik. Egy-egy lopást sikerült felderíteni, egy jugoszláv csoport le lett állítva a Kecskemét 
határánál. Az autópálya sújt bennünket. Az üzemanyaglopásoknál járunk némi eredménnyel. 
Van akiket elkapunk, akkor az egy időre abbamarad.   
A  tanyaakciót  nagyon  fontosnak  tartom,  ez  korábban  nem  érte  el  célját.  A  cél,  hogy  a 
kollégáink minél többet beszélgessenek a tanyasi emberekkel. Ezeket az embereket segíteni 
kell, szociálisan is, a biztonsági helyzetüket meg kell teremteni, beszélgetni kell velük. Ezt az 
ügyet  szerettem  volna  felkarolni.  Szeretném  mindenki  előtt  megköszönni  a  petőfiszállási 
Polgárőrség munkáját. Mindenhol ott vannak, kiemelkedő munkát végeznek.

Magony János rendőrhadnagy
A  Shell benzinkúton a dolgozók részére fenntartott öltözőben történt ez a nagyobb értékű 
lopás, ahol a saját kolléganőjét lopta meg az illető. Itt meg is lett az elkövető. 

Szász János polgármester
Kéni fogok egy időpontot a Belügyminisztériumtól,  hátha tudnánk segíteni  az autópályára 
való felhajtás engedélyezésével kapcsolatosan. 

Timafalvi László rendőr alezredes
Nagy  segítséget  jelentene,  azzal  a  kiegészítéssel  kellene  ezt  megtenni,  hogy  nemcsak 
bennünket érint a dolog. 
 

Szász János polgármester
Több  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátom  Petőfiszállás  község  2011.  évi 
közbiztonsági helyzetéről a jelentést.  

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

104/2013. (VI. 26.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás község 2012. évi
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közbiztonsági helyzetéről jelentés

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – Petőfiszállás Község 2012. évi közbiztonsági helyzetéről 
szóló  –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  elfogadja  a  Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság Vezetője által Petőfiszállás község 2012. évi közbiztonsági 
helyzetéről szóló jelentését.  

VII. napirend

E g y e b e k:

       a.) A Faluház előtér burkolatának a felújítása

                Előadó:  Szász János polgármester

Szász János polgármester
Ha a Faluház nagytermének a padlózatát rendbe tesszük, akkor szeretném ha az előteret is 
rendbe tennénk és ott a burkolat kicserélésre kerülne. A Faluház előterének a burkolására a 
beérkezett árajánlatok közül az ELŐ-SZER Kft. ajánlata a legkedvezőbb, ők bruttó 584.458,- 
Ft-ért vállalnák a felújítást.  

Nagy János képviselő
Az ár tekintetében javaslom, hogy próbáljunk abból alkudni. 

 
Homoki-Szabó József képviselő
A WC-nél a vizes blokkot is rendbe kellene tenni. Meg kellene próbálni ebbe az árba 
belealkudni ezen munkálatok elvégzését.

Szász János polgármester
Az ajánlat elfogadása mellett, megpróbáljuk megkérni az ELŐ-SZER Kft.-ét, hogy az ebben 
az árajánlatban szereplő árért csempézzék ki a WC előterét  és a vizesblokk falazatát  vagy 
biztosítsanak kedvezményt az ár tekintetében. Szavazásra bocsátom az elhangzottakat. 

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

5



105/2013. (VI. 26.) ÖKT. határozat
Faluház előtér burkolatának 
felújítása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –   Faluház  előtere  burkolatának  cseréjéről  szóló  - 
előterjesztését és a következő határozatot hozza:

• A  Képviselő-testület  hozzájárul,  hogy  a  Faluházban  lévő  előtér 
burkolatának a cseréje megtörténjen.

• A Képviselő-testület  a  beruházás  megvalósítására  az  ELŐ-SZER Kft., 
Kiskunfélegyháza, Kert u. 10. szám ajánlatát fogadja el, 
- amely szerint a megvalósítás költsége  bruttó 584.458,- Ft.

• A  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  folytasson 
tárgyalásokat  a kivitelezővel az esetleges kedvezményeket érintően. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendeletmódosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.  

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

b.) Bugaci iskolai jutalomkirándulás étkezési 
      költségének megtérítése

              Előadó:  Rádi Györgyi képviselő

Rádi Györgyi képviselő
A  múltkori  testületi  ülésen  kértem  a  képviselő-testületet,  hogy  a  Bugaci  iskolai 
jutalomkirándulás  útiköltségére  biztosítson  anyagi  fedezetet.  Most  ugyanennek  a 
kirándulásnak az étkezési költségéhez szeretném kérni, hogy a saját tiszteletdíjamból 30.000,- 
Ft kerüljön átcsoportosításra.

Szász János polgármester
Javaslom, hogy a saját elkülönített tiszteletdíjunkból biztosítsuk ez a költséget. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

106/2013. (VI. 26.) ÖKT. határozat
Bugaci iskolai jutalomkirándulás
étkezési költségének biztosítása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Rádi 
Györgyi képviselő –  a  Bugaci iskolai jutalomkirándulás étkezési költségének 
bizosításáról szóló  -   előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  Bugaci  iskolai 
jutalomkirándulás  étkezési  költségére  30.000,-  Ft  anyagi  fedezetet  biztosít  a 
polgármester, a képviselők és a bizottsági tagok bizottsági tiszteletdíja és annak 
járulékai terhére. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő: 2013. július 1.
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

      c.) Szentkúti Nyugdíjas klub tagjainak szállítási költsége

               
              Előadó:  Szász János polgármester

Szász János polgármester
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Lakiteleken a nyugdíjas, akadálymentes napi rendezvényen a Szentkúti Nyugdíjasklub tagjai 
fogják  képviselni  községünket.  A  klub  tagjainak  szállítás  költsége  15.000,-  Ft-ba  kerül. 
Szeretném ha a képviselő-testület  a saját  költségvetése terhére biztosítaná ezt az összeget. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzák meg ezt az összeget. 

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

107/2013. (VI. 26.) ÖKT. határozat
Szentkúti Nyugdíjas klub tagjainak
szállítási költsége

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  Szentkúti  Nyugdíjasklub tagjainak szállítási  költségéről 
szóló   – előterjesztését  és  úgy határoz, hogy a Lakiteleken megrendezendő 
Nyugdíjas,  akadálymentes  napi  rendezvényre  a  Szentkúti  Nyugdíjasklub 
tagjainak szállítási költségére 15.000, Ft összeget biztosít a saját költségvetése 
terhére.

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

Határidő: 2013. június 28.
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző                                            

    d.) Magyari Pálné megbízási szerződése

      Előadó: Toldi Zsolt jegyző
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Toldi Zsolt jegyző
2012. novemberében az irattár rendbetétele céljából a képviselő-testület fedezetet bizotított 1 
fő  napi  3  órában  való  foglalkoztatásához,  határozott  időtartamra  2013.  június   30-ig.  A 
további ezzel  kapcsolatos feladatok elvégzéséhez kérném a képviselő-testület tagjait,  hogy 
2013. december 31-ig biztosítsanak további fedezetet a költségvetésből. A megbízással járó 
feladat továbbra is napi 3 órában lenne ellátva  40.500,- Ft/hó  megbízási díjért és ezt növeli 
még a 27% munkaadói járulék.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg az elhangzottakat. 

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

108/2013. (VI. 26.) ÖKT. határozat
Irattár rendezési feladatok ellátása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi 
Zsolt  körjegyző személyi  ügyet  érintő  szóbeli  előterjesztését  és  úgy  határoz, 
hogy  engedélyezi  1  fő  napi  3  órában  való,  határozott  időtartamra  -2013. 
december  31-ig  történő  tovább  foglalkoztatását  a  Körjegyzőségi  Hivatalnál 
elvégzendő  irattár rendezési feladatok ellátására. 
A Képviselőtestület a megbízással  járó 40.500,- Ft/ hó megbízási  díjra és azt 
terhelő  10.935,-Ft/hó  járulék  kiadásokra  az  önkormányzat  költségvetéséből 
fedezetet biztosít.

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző
Határidő: folyamatos 

Rádi Györgyi képviselő távozik az ülésteremből.

      e.) Megbízás a 07/11.hrsz-on kialakítandó
            emlékpark fa bútorzatának elkészítésére
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               Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Az  emlékpark  fa  bútorzatának  elkészítésére  a  beérkezett  árajánlatok  közül   Pesti  József 
Lakiteleki vállalkozó árajánlatát szeretném ha elfogadná a testület.  Az árajánlatban 2 db 9 
méteres emléktáblával ellátott bejárati kapu, 1 db 21 méteres emléktáblával főbejárati kapu, 1 
db 2 lábon álló haranglába zsindelytetővel, 1 db Szentkút makett 4 db paddal zsindelytetővel, 
1 db Szentkút makett 4 db paddal zsindelytetővel, 2 db 10 méteres ülőpadsor zsindelytetővel 
ellátva, 4 db 30 x 30-as díszített kopjafa, 8 db pad zsindelytetővel ellátva és 11 db  szemetes 
elkészítését vállalja 1.300.000,- Ft  + 351.000, Ft ÁFA összegért, mely összeg tartalmazza a 
faanyagot és a munkadíjat.  A fabútorok hasított  rönkakácból készülnek, illetve a kopjafák 
tölgyfából kerülnek kivitelezésre. A bútorok elkészítésének és a helyszínen való felállításának 
határideje:2014. június 1.

Nagy János képviselő
Ezzel befejezzük a parkosítási munkálatokat, vagy még mennyit áldozunk rá, mi a terv?
Szász János polgármester
Múltkor kaptam már keretet 500.000,- Ft értékben.

Homoki-Szabó József képviselő
A vasút melletti kerítés mennyi összegbe fog kerülni?

Szász János polgármester
Valószínűleg az 500.000,- Ft-os keretbe belefér. 
Több hozzászólás nem lévén kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

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

    
109/2013. (VI. 26.) ÖKT. határozat
Megbízás a 07/11. hrsz.-on kialakítandó
emlékpark fa bútorzatának elkészítésére

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  megbízás  a  07/11.  hrsz.-on  kialakítandó  emlékpark  fa 
bútorzatának  elkészítéséről  szóló  -   előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a 
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beérkezett  árajánlatok közül  Pesti  József  Lakitelek,  Árpád u.  76.  szám alatti 
lakos árajánlatát fogadja el az alábbiak szerint:

• 2 db 9 méteres  emléktáblával ellátott bejárati kapu 
• 1 db 21 méteres emléktáblával főbejárati kapu
• 1 db 2 lábon álló haranglába zsindelytetővel
• 1 db Szentkút makett 4 db paddal zsindelytetővel
• 2 db 10 méteres ülőpadsor zsindelytetővel ellátva
• 4 db 30 x 30 –as díszített kopjafa
• 8 db pad zsindelytetővel ellátva
• 11 db szemetes

elkészítése.

Az  elkészített  fabútorok  hasított  rönkakácból  készülnek,  illetve  a  kopjafák 
tölgyfából kerülnek kivitelezésre.  
A bútorok elkészítésének, és a helyszínen való felállításának határideje: 2014. 
06. 01. 

A  felsorolt  bútorok  nettó  összértéke:  (faanyag+munkadíj)  1.300.000,-  Ft  + 
351.000,- Ft ÁFA, amely a teljesítést követő 20 napon belül kerül átutalásra.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírására.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  2014.  évi  költségvetés 
elkészítésénél vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

II. napirend

Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás
szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

tárgyában

Előadó:  Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.
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Szász János polgármester
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja.

Dr.Torma Andrea aljegyző
A  közterület  elnevezésének  és  megváltoztatásának  eljárási  folyamata,  illetve  rendje 
Petőfiszállás  községben nem került  eddig szabályozásra.  Ezt  kell  most  elfogadni  rendeleti 
formában. 

Petőfiszálláson az Erdei Ferenc és a Ságvári Endre utca elnevezés módosítására kerülne sor. 
A két  utca lakosait  fel  kell  kérni,  hogy tegyenek  az utcanévre  javaslatot,  és  majd  azután 
tárgyalja meg a testület ezen javaslatokat.

Szász János polgármester
Kérem a  képviselő-testület  tagjait,  hogy fogadják  el  az  előterjesztést  és  szavazzák meg  a 
közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendeletet. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  6  igen)  
szavazattal elfogadja az előterjesztést és  megalkotja rendeletét  A közterületek  
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

11/2013. (VI. 27.)
önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

III. napirend

Előterjesztés a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosítása tárgyában
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Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A képviselő-testület 2010. január 27.-én kelt határozatában úgy döntött, hogy a Dél-alföldi 
Ivóvízminőség-javító  program  végrehajtása  érdekében  a  „Kék-Víz”  –  Észak-Bács-Kiskun 
Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz csatlakozik és a Társulás Társulási 
Megállapodását  elfogadja.  Törvényi  változás  miatt  a  2013.  január  1.  előtt  kötött 
önkormányzati  társulási  megállapodásokat  a  képviselő-testületnek  felül  kell  vizsgálni.  A 
társulási  megállapodást  hatályosítani  kell,  részben  a  hivatkozott  jogszabályok  változása, 
részben  a  tagok  körében  történt  változás,  részben  a  megalakulás  óta  eltelt  idő  működési 
tapasztalatai alapján. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák meg az előterjesztést.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.  

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

110/2013. (VI. 26.) ÖKT. határozat
A Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás módosítása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot hozta: 

Petőfiszállás  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy 
elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási  Megállapodást,  és  felhatalmazza  Szász  János  polgármestert 
annak aláírására. 

Felelős :   Szász János polgármester
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Határidő: azonnal

IV. napirend

Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi
Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás

módosítása tárgyában 

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

Szász János polgármester
Kiskunfélegyháza Város és a vonzáskörzetébe tartozó települési önkormányzatok képviselő-
testületei 2005. december 1-jén létrehozták a Kiskunfélegyházi Központi  Háziorvosi Ügyeleti 
Társulást.  Törvényi  változás  miatt  a  2013.  január  1.  előtt  kötött  önkormányzati  társulási 
megállapodásokat a képviselő-testületnek felül kell vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek 
megfelelően módosítani, vagy megszüntetni kell.
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  mondják  el  véleményeiket  az  előterjesztéssel 
kapcsolatban.

Toldi Zsolt jegyző
Az  előterjesztés  két  részből  áll,  az  egyik  rész  a  Kiskunfélegyházi  Központi  Háziorvosi 
Ügyeleti  Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosítása,  másik  rész  pedig  a  Polgári 
Törvénykönyv  rendelkezésein  alapuló együttműködési  megállapodás  a központi  háziorvosi 
ügyelet működéséről. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén, kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a határozat-
tervezetet. 

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

111/2013. (VI. 26.) ÖKT. határozat
A Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi
Ügyelet Társulás Társulási Megállapodás
módosítása tárgyában
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H A T Á R O Z A T:
 
1. Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
Kiskunfélegyházi  Központi  Háziorvosi  Ügyeleti  Társulás  Társulási 
Megállapodása módosuljon a 4. számú módosítással egységes szerkezetben. Az 
egységes szerkezetű szerződés e határozat 1. számú mellékletét képezi.

2. Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen 
határozat  2.  számú  mellékletét  képező  Együttműködési  Megállapodást  a 
Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyelet működtetéséről.

Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

Határidő: 2013. június 30.

V. napirend

Előterjesztés a házi segítségnyújtási szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátására létrehozott 

megállapodás megszüntetése tárgyában

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

Szász János polgármester
Kiskunfélegyháza  Város  és  Petőfiszállás,  Pálmonostora,  Gátér,  települési  önkormányzatok 
képviselő-testületei  2007.  szeptember  1-jén  megállapodást  kötöttek  a  Kiskunfélegyházi 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásban foglaltak alapján a 
házi  segítségnyújtás  alapszolgáltatási  feladat  ellátására.  Törvényi  változás  miatt  a  2013. 
január 1. előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületnek felül 
kell vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani, vagy megszüntetni kell. 
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A  Kistérségi  Társulás  megszűnése  után  Bugac  nagyközséggel   szeretnék  a  házi 
segítségnyújtás tekintetében egy megállapodást létrehozni ha a testület hozzájárulna. 

Homoki-Szabó József képviselő
A házi segítségnyújtás azonos feltételekkel lenne ellátva mint eddig csak formailag kerülne a 
központ Bugacra.

Szász János polgármester
Ugyanúgy lenne ellátva mint eddig, csak lehet, hogy a Félegyházával való együttműködés 
során több költség merülne fel. 

Toldi Zsolt jegyző
A  társulási  megállapodás  megszűnt  Kiskunfélegyházával,  de  létre  kell  hozni  egy 
együttműködést  továbbra  is  Kiskunfélegyházával,  hiszen  a  Bugaccal  esetlegesen  létrejövő 
együttműködés kezdetéig sem maradhat ellátás nélkül senki.

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

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

112/2013. (VI. 26.) ÖKT. határozat
A házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási
feladatok ellátására létrehozott megállapodás 
megszüntetése

H A T Á R O Z A T:

1.  Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete  jóváhagyja,  hogy 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulási Megállapodás 
keretében a házi segítségnyújtási szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására 
megkötött  Megállapodás  módosuljon  a  3.  számú  módosítással  egységes 
szerkezetben.  Az  egységes  szerkezetű  szerződés  e  határozat  1.  számú 
mellékletét képezi.
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2. Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen 
határozat  2.  számú mellékletét  képező Együttműködési  Megállapodást  a  házi 
segítségnyújtási alapszolgáltatási feladat működtetéséről.

Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

Határidő: 2013. június 30.

Szász János polgármester
Kérem, hogy a testület határozatban nyilvánítsa ki, hogy lehetőséget lát az együttműködésre a 
házi  segítségnyújtási  szociális  alapszolgáltatási  feladat  ellátása  tekintetében  a  Bugac 
Nagyközséggel való együttműködésre, és hatalmazzon fel egyeztető tárgyalások folytatására.

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

113/2013. (VI. 26.) ÖKT. határozat
Házi segítségnyújtási szociális alapszolgáltatási
feladatok ellátása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  határozatban  rögzíti, 
hogy lehetőséget lát a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladatokat 
érintően a Bugac Nagyközség Önkormányzatával  történő együttműködésre az 
ott fenntartott szociális intézményen keresztül.

A képviselő-testület felhatalmazza  Szász János polgármestert, hogy e tárgyban 
egyeztető tárgyalásokat folytasson.

Határidő: folyamatosan            
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Felelős:    Szász János polgármester           

VI. napirend

Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2. számú

módosítás elfogadása tárgyában

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

Szász János polgármester
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 82 önkormányzat 
összefogásával  2011.  augusztus  24-én  alakult  meg.  A  Társulást  a  tagönkormányzatok  a 
„Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása 
a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási rendszerben” című, és KEOP-1.1.1/2F/09-
11-2011-0004 azonosító  számú projekt megvalósítása érdekében hozták létre.  Törzskönyvi 
nyilvántartásba vétele a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságánál 2011. 09. 
27-i nappal történt meg.
 Törvényi  változás  miatt  a  2013.  január  1.  előtt  megkötött  önkormányzati  társulási 
megállapodásokat  a  képviselő-testületeknek  felül  kell  vizsgálniuk  és  a  törvény 
rendelkezéseinek megfelelően módosítani szükséges 2013. június 30-áig. 
A Társulási  megállapodás  módosítását  a Társulási  Tanács  2013.  június 20-án tárgyalta  és 
elfogadásra  javasolja  a  képviselő-testület  részére.  Ezen  Társulási  megállapodás  módosítás 
alapvetően a jelenleg hatályos törvényi szabályozással történő összhangba hozást szolgálja. 
Kérem a képviselő-testület tagjait,  hogy vitassák meg az előterjesztést,  majd fogadják el a 
határozat tervezetet.

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

114/2013. (VI. 26.) ÖKT. határozat
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
2. számú módosítása elfogadása
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H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 

„Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás 

Társulási Megállapodás 2. számú módosítása elfogadása” tárgyú előterjesztést 

és a következő döntést hozza.

A  Képviselő  testület  a  Társulási  Megállapodás  2.  számú  módosítását  az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza 

a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő:  azonnal
Felelős:     Szász János polgármester

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a  testület 
ülését 15 óra 30 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                          jegyző

Torma István                    Homoki-Szabó József
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jegyzőkönyv-hitelesítők
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