
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-
én 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:
                         Versegi László Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft. képviselője
                         Kis Zoltán műszaki ügyintéző
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         Lőrincz Erika gazdálkodási munkatárs

Szász János polgármester
13 óra 10 perckor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, külön köszöntöm az ülésen
megjelent  Versegi  Lászlót  a  Csongrádi  Víz-és  Kommunális  Kft.  képviselőjét,  Kis  Zoltán
műszaki ügyintézőt, Lőrincz Erika gazdálkodási munkatársat. 
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  Homoki-Szabó József és Gyöngyösi Péter  képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.



Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen)  szavazattal elfogadja  a  2013.  november   27-i  testületi  ülés
jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett
javaslatot.

Szász János polgármester
Megkérdezem, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója a napirendi pontokkal kapcsolatosan.

Homoki-Szabó József képviselő
Egyebek napirendi pontban szeretnék lakossági észrevételeket továbbítani a testület felé.

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

1.) Előterjesztés  a  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Rendszer
üzemeltetésére  vonatkozó  települési  szilárdhulladék  kezelésére  irányuló
közszolgáltatási szerződés felmondása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés a  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Vagyonkezelő  és
Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelölése vagyonkezelőnek a
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség
által  ISPA,  majd  KA  beruházás  keretében  megvalósított  rendszere  tekintetében,
Petőfiszállás. önkormányzat  osztatlan közös tulajdonának részaránya tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

3.) Előterjesztés a  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társulás  részére  felhatalmazás  megadása  a  Homokhátsági  Regionális
Hulladékgazdálkodási  Rendszer  üzemeltetésére,  valamint  Petőfiszállás  település
szilárdhulladék  kezelésére  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződés  megkötésére
irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásának tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

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

5.) Előterjesztés  a  Petőfiszállási  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2013.  évi
költségvetésének háromnegyedévi végrehajtása tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

6.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedévi
végrehajtása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester
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7.) Előterjesztés  a  Községi  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetési  rendeletének
módosítása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

8.) Előterjesztés  a  szociális  célú  tűzifa  támogatásról  szóló  önkormányzati  rendelet
megalkotása , és önerőből történő vásárlás jóváhagyása tárgyában.

           Előadó: Dr. Torma Andrea aljegyző

9.) Előterjesztés  a Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közterület
filmforgatási célú hasznosításáról szóló rendelete  megalkotása  tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

10.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata
tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

11.) Előterjesztés  a  Ságvári  Endre  utca,  és  az  Erdei  Ferenc  utca  elnevezésének
megváltoztatása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

12.) Beszámoló  a  Petőfiszállás  I-II.  számú  Tanyagondnoki  körzeteiben  2013.  évben
végzett munkáról.
Előadó: Szász János polgármester

13.) Előterjesztés  a   Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  Intézményi  Tanácsban  való
képviselő választása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

14.) Előterjesztés a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosítása 
             tárgyában

Előadó: Szász János polgármester

15.) Előterjesztés a Tanyafejlesztési pályázat tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

16.) Előterjesztés a 2013. évi Falumegújítási pályázat tárgyában.
(  A  pályázati  dokumentáció  terjedelmére  való  tekintettel  az  Önkormányzati
Hivatalban megtekinthető)
Előadó: Szász János polgármester

17.) Előterjesztés  a  Községi  Önkormányzat  tulajdonában lévő  Kossuth  utca  10.  szám
alatti üzlethelyiség 2014. évi bérleti díja tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

18.) Előterjesztés az időskorúak karácsonyi segélyezése tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

19.)    Előterjesztés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által megállapított 
          EMVA  támogatás visszafizetése tárgyában.
          Előadó:  Szász János polgármester
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20.) Közmeghallgatás

21.) Egyebek
Előadó: Szász János polgármester

a.)  Falugyűlés időpontjának meghatározása.
b.) Előterjesztés  a  Petőfiszállási  Katolikus  Plébánia  támogatási  kérelme

tárgyában.
c.) Gondozatlan sírok fakeresztjeinek pótlása.
d.) Tájékoztatás  informatikai  számítástechnikai  eszközök  támogatásának

felhasználása és fejlesztése tárgyában.
e.)        Szalagfűrész vásárlása

                     f.)        Lakossági észrevételek megtárgyalása
                    

Zárt ülés

1.) Egyedi szociális kérelmek elbírálása.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző 

2.) Szóbeli  előterjesztés  személyi  állományt,  és  gazdasági  szoftverhasználatot  érintő
kérdések tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

3.) Előterjesztés külső megbízott személy jutalmazása tárgyában. 
Előadó: Szász János polgármester

4.) Lakossági bejelentés ismertetése.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

5.) Előterjesztés  a 2013. év bérelőirányzatok felhasználása, bérmegtakarítás   
            tárgyában
  Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen)  szavazattal   elfogadja  a 2013.  november 27-i   testületi  ülés
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés   a   Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  
Rendszer üzemeltetésére vonatkozó települési
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szilárdhulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási
szerződés felmondása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete  2008.  július  17.  napjával  kötött
szerződést  a  települési  szilárd  hulladék  begyűjtésére,  elszállítására,  kezelésére,
ártalmatlanítására, illetve a településen keletkezett szelektív hulladék gyűjtésére, szállítására
és  feldolgozására.  A  Csongrádi  Víz-és  Kommunális  Szolgáltató  Kft.  az  Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség nyilvántartása alapján 2013.
június 30-ig a szükséges közszolgáltatói engedélyt nem szerezte meg.
Fenti  előírásokra  tekintettel  a  közszolgáltatási  szerződést  a  82  önkormányzatból  álló
konzorcium  tagönkormányzatainak  fel  kell  mondania,  tekintettel  arra,  hogy  a  ZP
Homokhátság Konzorcium közszolgáltató tagjai a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben
(Ht.)előírt határidőn belül nem szerezték meg a közszolgáltatói engedélyt. Mindezek mellett,
továbbá a Ht. 90.§ (8) bekezdése alapján az önkormányzat köteles 2013. december 31-ig az új
szabályoknak megfelelő közszolgáltatói szerződést kötni.
A  közszolgáltatási  szerződés  felmondását  (6  hónapos  felmondási  idővel)  tehát  a  törvény
kötelezettségként  írja  elő,  s  a  közszolgáltatási  szerződésben  foglaltak  szerint  annak
megszűnésével a vagyonkezelési szerződés is automatikusan megszűnik.

Toldi Zsolt jegyző
Javaslom, hogy a második napirendi pont tárgyalását napolja el a testület a decemberi testületi
ülésre, mivel tegnap küldték meg az erre vonatkozó kiegészített előterjesztést. 

Versegi László Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft. képviselője
Köszöntöm a  képviselő-testület  tagjait,  a  polgármestert,  jegyzőt,  aljegyzőt.  A  hulladékról
szóló  törvény  előírja,  hogy  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződést  fel  kell
mondani 6 hónapos határidővel, ha a közszolgáltató nem szerzi meg a szükséges engedélyeket
2013. december 31-ig. Ennek következményeként a vagyonkezelésre létrejött Homokhátsági
Regionális  Hulladékgazdálkodási  szerződés is  megszűnik.  Az új  vagyonkezelőt  január 01-
ével ki kell jelölni.

Toldi Zsolt jegyző
Az  önkormányzat  meglévő  közszolgáltatási  szerződése  felmondásra  kerül,  ehhez
kapcsolódóan a vagyonkezelői szerződés is megszűnik. Mivel nem rendelkezik a szolgáltató a
megfelelő engedéllyel fel kell mondani a közszolgáltatási szerződést és a hulladék kezelési
közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást le kell folytatni. 

Homoki-Szabó József képviselő
Valójában minden marad,  a szerződést felbontják és ugyanazzal  a céggel újra megkötik a
szerződést. 

Versegi László Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft. képviselője
A közbeszerzési eljárás eredményeként  változhat az üzemeltető.
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Szász János polgármester
A későbbiekben az új üzemeltető milyen költségekkel jön elő?

Versegi László Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft. képviselője
Díjstopp van a szemétszállítási díj tekintetében.

Rádi Györgyi képviselő
Az  e  célból  létrejött  konzorciumban  mi  tulajdonosként  is  részt  veszünk,  ha  kilépünk
visszafizetési kötelezettségünk is van?

Szász János polgármester
Nem lesz visszafizetési kötelezettségünk, a vagyonkezelési szerződés megszűnését követően
újra  Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium lesz a vagyonkezelő a
kijelölésünk által. 

Nagy János képviselő
Ha felmondok  egy szerződést,  különféle  szankciók vannak.  Később nehogy ebből  legyen
joghátrányunk.  Biztos  változnak  az  árak,  meg  fog  drágulni  a  szemétszállítás.  Olyan
változtatás nem történt még, hogy a lakosságnak jó legyen. 

Versegi László Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft. képviselője
A díjstoppok és az árbefagyasztások miatt nem gondolom, hogy változnak az árak. 

Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztében szereplő határozat-tervezetet kérték kiegészíteni a következő jogszabályi
hivatkozással:  37. § 1.)-es pontjának c.) bekezdése. 

Versegi László Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft. képviselője 13 óra 45 perckor
távozott az ülésről.

Szász János polgármester
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  az  előterjesztésben  szereplő  határozat-tervezetet
fogadják el azzal a kiegészítéssel, hogy a 37. § 1-es pontjának c) bekezdése  is szerepel a
felmondásra feljogosító jogszabályi hivatkozások között. 

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

     
183/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
Előterjesztés a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére
vonatkozó települési szilárdhulladék kezelésére
irányuló közszolgáltatási szerződés felmondása 
tárgyában
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HATÁROZAT:

1.) Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Csongrádi
Víz-és  Kommunális  Szolgáltató  Kft.-vel  2008.  július  17.  napjával  a
települési  szilárd  hulladék  begyűjtésére,  elszállítására,  kezelésére,
ártalmatlanítására,  illetve  a  településen  keletkezett  szelektív  hulladék
gyűjtésére,  szállítására  és  feldolgozására  kötött  közszolgáltatási
szerződést  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  37. § (1)
bekezdés c) pontjában, valamint a 90.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint,
a  felmondás  időpontjától  számított  6  hónapos  felmondási  idővel
felmondja. 

2.) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szász  János  polgármestert,  hogy  a
felmondási  nyilatkozatot  a  Csongrádi  Víz-és  Kommunális  Szolgáltató
Kft. részére azonnal küldje meg. 

Felelős: Szász János polgármester
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2013. november 30.

II. napirend

Előterjesztés a   Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő

Részvénytársaság kijelölése vagyonkezelőnek a
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési

Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA
beruházás keretében megvalósított rendszere tekintetében,
Petőfiszállás. önkormányzat  osztatlan közös tulajdonának

részaránya tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 
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Szász János polgármester
Ezt a napirendi pontot a következő ülésen fogja megtárgyalni a testület. 

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

184/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság ingyenes kijelölése vagyonkezelőnek 
a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA 
beruházás keretében megvalósított rendszere tekintetében,
Petőfiszállás Községi önkormányzat osztatlan közös 
tulajdonának részaránya tekintetében

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a
Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Vagyonkezelő  és
Közszolgáltató  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  ingyenes  kijelölése
vagyonkezelőnek  a  Homokhátsági  Regionális  zilárdhulladék  Kezelési
Konzorcium  Tulajdonközösség  által  ISPA,  majd  KA  beruházás  keretében
megvalósított  rendszere  tekintetében,  Petőfiszállás  Községi  önkormányzat
osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében tárgyú napirendi pontot a
következő testületi ülésen tárgyalja.

III. napirend

Előterjesztés   a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  
Önkormányzati Társulás részére felhatalmazás megadása a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer

üzemeltetésére, valamint Petőfiszállás település
szilárdhulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási
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szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás
lefolytatásának tárgyában.

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

Szász János polgármester
Az első  napirendi  pontra  tekintettel  a  Homokhátsági  Regionális  Szilárdhulladék  Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás igénybevételével létrehozott
és fenntartott hulladékgazdálkodási rendszer konzorciumi és támogatási szerződésben vállalt
egységes  üzemeltetése  tekintetében,  új  közbeszerzési  eljárást  kell  lefolytatni  a
közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében.
A közbeszerzési eljárás keretében az Ajánlatkérők: a 82 Önkormányzat és a Társulás közösen.
Annak  érdekében,  hogy  a  közbeszerzési  eljárás  a  lehető  leggyorsabban  eredményesen
zárulhasson,  javasolt  az  eljárás  lefolytatására  a  Társulást  felhatalmazni  azzal,  hogy  a
Társulásnak  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatására  olyan  speciális  eseti  közbeszerzési
szabályzatot kell elfogadnia, amely az alábbi feltételeket biztosítja:

• Tekintettel  arra,  hogy  az  egyes  Ajánlatkérő  önkormányzatok  tulajdonosok  olyan
gazdálkodó szervezetben, amely a leendő közbeszerzési eljárás tekintetében érdekelt
gazdálkodó szervezetnek minősül, és az egyes tagönkormányzatok biztosítani kívánják
számukra  a  közbeszerzési  eljáráson  való  indulás  lehetőségét,  ezért  a  Kbt.
összeférhetetlenségi  szabályaira  tekintettel  a  Társulás  a  közbeszerzési  eljárást  oly
módon köteles lefolytatni, az eljárásban olyan személyeket köteles bevonni, akikkel
szemben az összeférhetetlenség nem áll fenn.

• A közbeszerzési eljárást lezáró határozat meghozatala a Társulási Tanács és a 3. pont
szerint a Konzorcium tagönkormányzatainak feladata. 

• A  közbeszerzési  eljárás  eredményének  kihirdetése  előtt  be  kell  szerezni  a
Homokhátsági  Regionális  Települési  Hulladékgazdálkodási  Projektben  részt  vevő
valamennyi  önkormányzat  képviselő  testületeinek  döntését  a  nyertes  személyét
illetően.

Kérem a képviselő-testület tagjait,  hogy szavazzák meg az előterjesztés mellékletét képező
határozat-tervezetet. 

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

                                  
185/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
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Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás felhatalmazása a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer üzemeltetésére, valamint Petőfiszállás
település szilárdhulladék kezelésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatására

HATÁROZAT:

1. Petőfiszállás  Képviselő-testülete felhatalmazza  a  Homokhátsági
Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulást,  hogy  a
Petőfiszállás Községi Önkormányzat nevében a települési szilárd hulladék
kezelésére  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződésre  vonatkozó
közbeszerzési eljárást lefolytassa úgy, hogy az ehhez szükséges forrásokat
a Konzorcium rendelkezésre bocsátja a Társulás részére.

2. A közbeszerzési  eljárásban Petőfiszállás  önkormányzata,  Homokhátsági
Regionális  Szilárdhulladék  Kezelési  Konzorcium  Tulajdonközösséget
alkotó  valamennyi  tagönkormányzat  és  a  Homokhátsági  Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közös Ajánlatkérőként lép
fel.

3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
a  közbeszerzési  eljárást  külön  erre  az  eljárásra  kialakított  speciális
eljárásrend keretében köteles lefolytatni oly módon, hogy abban az alábbi
feltételeket biztosítja:

• Tekintettel  arra,  hogy  az  egyes  Ajánlatkérő  önkormányzatok
tulajdonosok  olyan  gazdálkodó  szervezetben,  amely  a  leendő
közbeszerzési  eljárás  tekintetében érdekelt  gazdálkodó szervezetnek
minősülhet,  és  az  egyes  tagönkormányzatok  biztosítani  kívánják
számukra a közbeszerzési eljáráson való indulás lehetőségét, ezért a
Kbt.  összeférhetetlenségi  szabályaira  tekintettel  a  Társulás  a
közbeszerzési  eljárást  oly  módon  köteles  lefolytatni,  az  eljárásban
olyan  személyeket  köteles  bevonni,  akikkel  szemben  az
összeférhetetlenség nem áll fenn.

• A  közbeszerzési  eljárást  lezáró  határozat  meghozatala  a  Társulási
Tanács és a Konzorciumban részt vevő tagönkormányzatok feladata. 
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• A  közbeszerzési  eljárás  eredményének  kihirdetése  előtt  be  kell
szerezni a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási
Projektben  részt  vevő  valamennyi  önkormányzat  képviselő
testületeinek döntését a nyertes személyét illetően.

• A  közbeszerzési  eljárás  kiírásában  meg  kell  jelölni,  hogy  a
Homokhátsági  Regionális  Szilárdhulladék  Kezelési  Konzorcium
Tulajdonközösség  osztatlan  közös  tulajdonában  lévő  vagyon
vagyonkezelője  a  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő  és  Közszolgáltató  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság, valamennyi az ISPA/KA projekt során beszerzésre
került  létesítményeket,  eszközöket,  berendezéseket  ezen szervezettől
kell igénybe venni (bérbe venni), melyért bérleti díjat kell fizetni. A
közbeszerzési eljárás keretében úgy kell meghatározni a bérleti díjat,
hogy  az  megfelelően  biztosítsa  a  vagyonkezelő  szervezet  által
korábban  felvett  hitel  visszafizetését  (jelenlegi  vagyonkezelési
szerződés  megszűnésével  kapcsolatban  felmerülő  elszámolási
kötelezettség biztosítása a Konzorcium részéről), továbbá biztosítsa a
létesítmények,  eszközök,  berendezések  tekintetében  az  ISPA,  KA
projekt fenntarthatósági előírásait.

• A  közbeszerzési  eljárás  feltételei  között  biztosítani  kell  a  nemzeti
vagyon hasznosításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat (így pl. a
közszolgáltató csak átlátható szervezet lehet)

Felelős:  Szász  János  polgármester,  Homokhátsági  Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Határidő: legkésőbb 2014. április 30.

XV. napirend

Előterjesztés a Tanyafejlesztési pályázat tárgyában

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

Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.
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Szász János polgármester
A Képviselő-testület  a  Tanyai  termékek  értékesítését  biztosító   önkormányzati  fenntartási
helyi termelői piacok létesítése című nyertes pályázat keretében piac létesítéséről döntött. Az
építés helyszíne Móra F. u. 4. szám, az ÁFÉSZ bolt mögötti terület.  A piac kialakításával
kapcsolatban Kis  Zoltán  műszakis  kollégánkat  megkértem segítsen,  hogy hogyan  tudnánk
elindulni a beruházást illetően. Április végéig be kell fejezni a munkálatokat, május végéig
pedig el kell a támogatással számolni. Jelentős ingatlan beruházásról lesz szó, amihez tartozik
egy piac-szolgáltató épület és egy WC csoport. Ami pénzt megnyertünk ezen a pályázaton az
17, 5 millió Ft. Az építési engedélyt megkaptuk.  

Kis Zoltán műszaki ügyintéző
Köszöntöm a  jelenlevőket.  Egy 214  m2-es  épületről  van  szó.  Olyan  épületet  terveztünk,
amely  20  millió  Ft-ba  belefér.  A  tervezett  épület  L-alakú,  földszintes.  Az  épületben
élelmiszert  árusító  üzlethelyiség,  kiszolgáló  helyiségekkel,  közhasználatú  női-férfi  és
mozgáskorlátozott  WC helyiség,  valamint  egy fedett-nyitott  árusítótér található.  Az építési
engedély minden fórumon keresztül ment. Mindenki azt mondta, hogy így megfelel a célnak.
Az engedélyezési terv díja van kifizetve egyenlőre. Az építési engedélyezési dokumentációt
szaktervezők készítették. Az a szerencse ért bennünket, hogy nyert a pályázat, meg is lehet
csinálni,  így  meg  kellene  ragadni  az  alkalmat  és  meg  kellene  építeni.  Megkerestünk  két
kivitelezőt,  hogy tájékozódásképpen adjanak árajánlatot  a  kivitelezésre,  az  egyik  árajánlat
21.602.845,-  Ft,  a  másik  árajánlat  23.821.880,-  Ft.  A  képviselő-testület  egy  korábbi
határozatában 20 millió Ft-ban állapította meg a piac létesítésének költségét.

Szász János polgármester
Próbáljuk meghatározni azt az összeget, amit a 20 millió forinton felül a képviselő-testületnek
biztosítani  kell.  Olyan összegszerűséget  kell  meghatározni,  hogy elindulhassunk,  javaslom
500.000,- Ft-ot szavazzon meg a testület.

Czombos Ferenc képviselő
Megítélésem szerint menet közben változhat az összeg nagysága,  a műszaki tartalomnál is
merülhetnek fel olyan kérdések, hogy mégsem úgy kellene megcsinálni. A félmillió forintot
kevésnek ítélem.
Két  árajánlat  van  bent,  áreltérésben  ez  2 millió  forint.  Felmerül,  hogy melyik  árajánlatot
fogadjuk el irányadónak. 

Szász János polgármester
A képviselő-testület  a júliusi ülésén hozott határozatában a beruházás költségére 20 millió
forintot  szavazott  meg.  Ebbe  az  összegbe  nem férünk  bele,  olyan  keretet  kell  biztosítani
amiből elindíthatjuk a kivitelezést.  Figyelembe kell venni, hogy a jövő évi költségvetést is
érinti. Ha elindítjuk a közbeszerzést még jöhet jobb ajánlat is. 

Kis Zoltán műszaki ügyintéző
Ezért kértünk két cégtől is véleményt, ajánlatot. Aki leírja nekünk az mindenféleképp ennyi
összegért meg is csinálja.

Toldi Zsolt jegyző
Az önkormányzat  nyert  a  pályázaton  17,5  millió  Ft-ot  azt  tudjuk.  Nincs  még  támogatási
megállapodás erre az összegre. A kérdés az, hogy a 17,5 millió Ft támogatás mellé, mennyit
kell még a testületnek biztosítani.  
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Gyöngyösi Péter képviselő
Ha április végére nem készül el az épület, akkor mi lesz a pénzzel, kit terhel a költsége?.

Czombos Ferenc alpolgármester
Amíg a közbeszerzés le nem futott nem lehet hozzáfogni. 

Kis Zoltán műszaki ügyintéző
Januárban gondoltunk az alapozásra, 3 hónap alatt fel lehet húzni az épületet.

Homoki-Szabó József képviselő
Itt 20 millió Ft-ról beszélünk, én megkérdőjelezném, hogy Petőfiszállásnak van-e szüksége
ilyen beruházásra. Nem tartom indokoltnak a piac megvalósítását.

Szász János polgármester
Nincs piacunk, nincs köztéri WC-énk, ez előrelépést jelentene a községnek. 

Homoki-Szabó József képviselő
Én egyéni termelők további piacra jutásának elősegítését tudnám inkább támogatni.

Nagy János képviselő
Két dologról van szó, akarjuk-e megvalósítani a piacot, s ha akarjuk, az előbb elmondottak
szerint biztos el fogunk térni az összegtől. Jó-e a gondolat, ha már most megajánljuk, hogy
meg fogjuk finanszírozni a többlet költséget. 
Szász János polgármester
Ez csak most egy felmérés volt.

Toldi Zsolt jegyző
Van egy építési  engedélyünk. A közbeszerzési  eljárásban nem lesz összeg megjelölve.  Az
összköltség minden valószínűség szerint több lesz 20 millió Ft-nál. 

Szász János polgármester
Termelőket jutatni a piacra, az volt a cél. A tervezéskor azt szerettük volna, hogy legyen köz
vécé is. 

Lőrincz Erika gazdálkodási munkatárs
A pályázat készítése előtt az első gondolat az volt, hogy kell-e piac. A másik gondolat, hogy
igen kell, mert ez előrelépést jelent a községnek. Az üzleti tervemet úgy építettem fel, hogy a
különböző vásárokat ide lehetne hozni. Azért kell  ez a falunak, hogy utána ide jöjjenek a
különböző vásárokat megtartani. Ezt menedzselni kell a későbbiekben.  

Czombos Ferenc alpolgármester
Véleményem szerint kell a piac. A beruházás a településnek, a lakosságnak előrelépés. Nem
szabad elengedni,  pláne  ha  kapunk pénzt  rá.  Támogatom azt  a  gondolatot,  hogy amellett
döntsünk, hogy valamennyit az eredeti terven felül még hozzáteszünk. Javaslattal élnék, hogy
a  különböző  költségek  kifizetésére  határozat  formájában  felhatalmazást  adjunk  a
polgármesternek. 

Szász János polgármester
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A  kivitelezésre  közbeszerzési  eljárást  kell  lefolytatni.  Most  az  a  következő  lépés,  hogy
árajánlatokat kell beszerezni a közbeszerzési eljárás lefolytatására, a kiviteli terv elkészítésére
illetve a műszaki ellenőri feladatok ellátására, ezeket a testület bírálja majd el.  

Toldi Zsolt jegyző
Javaslom, hogy a testület, hozzon egy olyan határozatot, hogy a tájékoztatást  tudomásul veszi
és felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok begyűjtésére. Vannak azonban olyan lépések
amik testületi döntést igényelnek. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen,  1  nem
szavazati aránnyal  a következő határozatot hozza:

   186/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat  
Tanyafejlesztési pályázat
Piac kialakítása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János polgármester  – a tanyai  termékek értékesítését  biztosító önkormányzati
fenntartású  helyi  termelői  piacok létesítéséről   szóló  –  előterjesztését  és  úgy
határoz,  hogy  a  Petőfiszállás  Móra  Ferenc  u.  4.  sz.  alatti,  81.  hrsz-ú  telken
kialakítandó piac beruházással kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a piac kialakításával
kapcsolatos  közbeszerzési  eljárás  lefolytatására,  a  kiviteli  terv  elkészítésére
illetve a műszaki ellenőri feladatok ellátására  vonatkozó árajánlatokat szerezze
be.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

IV. napirend
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Előterjesztés a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról

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

Szász János polgármester
Táblázatba  foglaltuk  a  korábbi  testületi  ülések  határozatainak  végrehajtásáról  szóló
tájékoztatást. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése ezzel
kapcsolatban.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a napirendi pontot. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
    
                                       
187/2013. (XI. 27.) 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  -
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  lejárt  határidejű  határozatok
végrehajtásáról szóló előterjesztést elfogadja. 

Határidő: folyamatos
Felelős:  Szász János polgármester

V. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállási Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetésének háromnegyedévi

végrehajtása tárgyában

Előadó:  Toldi Zsolt jegyző
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi. 

Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.

Toldi Zsolt jegyző
A Közös Hivatal költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz.
melléklet  mutatja  be,  amely  az  adatokat  településenkénti  és  kiadás  nemenkénti  bontásban
tartalmazza. A táblázatban jól látszik, hogy a Közös Hivatalt érintő kiadások összeségében
időarányosan teljesültek.
A munkáltató által fizetett SZJA a MÁK által terhelésre kerül a caffetéria után.
A  Közös  Hivatal  az  állami  normatívát  havi  rendszerességgel  megkapta,  finanszírozási
probléma nem merült fel.
Gátér Község Önkormányzata a havi támogatás utalásával elmaradásban van, szeptember 30-
ig 5 havi részletet, az előterjesztés készítésének időpontjáig további 2 havi részletet utalt.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetésének  III. negyedévi beszámolóját. 

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

188/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetésének 
háromnegyedévi végrehajtása
 

HATÁROZAT:
 

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi
Zsolt  jegyző  –  a  Petőfiszállási  Közös   Önkormányzati  Hivatal  2013.  évi
költségvetésének  háromnegyedéves  gazdálkodásáról  szóló  – előterjesztését  és
azt elfogadja.

VI. napirend
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Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi
Költségvetésének háromnegyedévi végrehajtása

tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.

Szász János polgármester
A  2013.  évi  költségvetést  a  III.  negyedév  alatt  két  alkalommal  módosította  a  Tisztelt
Képviselőtestület. E módosítások eredményeképpen a költségvetés főösszege 28.224 e Ft-al
nőtt. Folyó bevételeink teljesítése 98 %-os, melynek oka elsősorban az iparüzési adóbevétel
141 %-os teljesítése, másrészt a többi bevételi forrás teljesítése is meghaladja az időarányos
részt. E bevételi teljesítés biztosítja a kiadások zavartalan finanszírozását. 
A kiadásokon belül a legnagyobb részt a működtetési kiadások jelentik, melynek teljesítése –
tartalékok  nélkül  –  75,5%-os  (169.598 eFt;  224.569 eFt)  -,  mely  megfelel  az  időarányos
résznek. 
A működése kiadások 37 %-át a személyi  juttatások és járulékai teszik ki,  melyből  37 fő
foglalkoztatása  valósult  meg  az  önkormányzatnál  és  intézményeinél,  a
közfoglalkoztatottakkal együtt. 
Július  óta  a  község óvodáját  újra  az  önkormányzat  tartja  fenn,  így  az  óvoda kiadásai  és
megjelennek a III. negyedéves beszámolóban. Az óvoda előirányzatai a mostani költségvetési
rendeletmódosítással épülnek be az önkormányzat költségvetésébe. 
A dologi kiadások teljesítése az időarányos részt nem éri el, jó esély van rá, hogy év végéig az
előirányzatok tarthatóak. 
Az egyéb működési célú kiadásokon belül a társadalom és szoc.pol. juttatások – segélyek –
előirányzata várhatóan kevés lesz, kb. 700 e Ft szükséges még év végéig a munkanélküliek
rendszeres  szociális  segélyére.  Ezt  majd  a  december  havi  módosításban  építjük  be
költségvetésünkben. A  tartalék összege 24.428 eFt, a céltartalék 971 e Ft, mely a képviselői
tiszteletdíjakat tartalmazza. 

Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a Községi Önkormányzat 2013. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót.

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

189/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
A Községi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének háromnegyedévi
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végrehajtása tárgyában

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János  polgármester   –  a  Községi  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetésének
háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló – előterjesztését és azt elfogadja.

VII. napirend

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

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

Rádi Györgyi képviselő
A  Pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot  és  a  rendelet  módosítását  elfogadásra
javasolja.

Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot  és  a  rendelet  módosítását  elfogadásra
javasolja.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket a költségvetési rendelet
módosításával kapcsolatosan.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a költségvetési rendelet módosítását.
 Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (  7 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és  megalkotja rendeletét  a Petőfiszállás
Községi  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2013.  (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról.  

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

14/2013. (XI. 28.)
önkormányzati rendelete
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A Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról  

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.

VIII. napirend

Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatásról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása, és önerőből

történő vásárlás jóváhagyása tárgyában

Előadó: Dr. Torma Andrea aljegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12.sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A képviselő-testület az októberi testületi ülésen hozott határozata alapján támogatási igényt
nyújtott  be a  helyi  önkormányzatok szociális  célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján  60 köbméter keménylombos tűzifára.
A 2013. november 8-án megérkezett értesítés alapján Önkormányzatunk részére 34 köbméter
támogatásról döntöttek. Az Önkormányzat további 6 köbméter fát vásárolt saját költségvetése
terhére a kedvezőbb szállítási feltételek miatt. 
 
A  tavalyi  évhez  hasonlóan  a  képviselő-testület  térítésmentesen  szociális  célú  tűzifát
biztosítana  azon  szociálisan  rászoruló  személynek  aki  Petőfiszállás  községben  lakóhellyel
rendelkezik és életvitelszerűen a községben él,  valamint a most megalkotandó rendeletben
meghatározott  egyéb  feltételnek  megfelel.  Háztartásonként  csak  egy  kérelmező  részére
állapítható meg a szociális célú tűzifa támogatás. A támogatás megállapításánál előnybe kell
részesíteni  azt:   aki  aktív  korúak  ellátására,  az  időskorúak  járadékára,  lakásfenntartási
támogatásra jogosult, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot. 
Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot.
 Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a rendeletet elfogadásra javasolja. 

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a rendeletet elfogadásra javasolja, azzal a
kikötéssel, hogy a még 6 köbméter fa megvásárlását határozatban rögzítse a testület. 

Szász János polgármester
Meg kell hogy hirdessük, megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy a fa kiosztására ki,
mit javasolnak. 

Rádi Györgyi képviselő
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Ha segítség kell, a legrászorultabb család gyerekeivel haza küldhetjük a szórólapot.   

Homoki-Szabó József képviselő
A támogatási lehetőséget mindenféleképp meg kell hirdetni.

Rádi Györgyi képviselő
A szociális tűzifa támogatást meg kell hirdetni, úgy hogy az igénylőlapokat a hivatalban kell
átvenni.  

Czombos Ferenc alpolgármester
Nem tudom elképzelni,  hogy minden  kérelmezőnek  jut  majd  fa,  rászorultsági  alapon kell
majd dönteni. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén kérem a képviselő-testület  tagjait  járuljanak hozzá,  hogy a 6
köbméter tűzifa vásárlása az önkormányzat saját költségvetése terhére történjen. 

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

190/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
Szociális célú tűzifa vásárlása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János polgármester -  szociális célú tűzifa vásárlásáról szóló  -  előterjesztését és
úgy  határoz,  hogy  hozzájárul,  hogy  az  önkormányzat  további  6  m3  tűzifát
vásároljon a saját költségvetése terhére. 

A  fentiek  megvalósulása  után  a  képviselő-testület  a  költségekről  részletes
tájékoztatást kér.

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

Szász János polgármester
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Szavazásra bocsátom a szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendeletet.
 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  7  igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és  megalkotja rendeletét  a  szociális célú
tűzifa támogatásról: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

15/2013. (XI. 28.)
önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról 

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.

Szász János polgármester
Szeretném megköszönni Torma István képviselőnek a segítségét a fa hazaszállításában. 

IX. napirend

Előterjesztés a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a közterület filmforgatási célú hasznosításáról

szóló rendelete megalkotása tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14.sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt jegyző
A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 2013. február 13-án hatályba lépett módosítása
szabályozza  a  települési  önkormányzat  tulajdonában  álló  közterület  filmforgatás  céljára
történő használatát. Filmforgatás célú közterület-használatnak minősül a közterület használata
akkor is, ha a közterület  csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű kiszolgálásra
(forgatás  technikai  megvalósulását  elősegítő  eszközök),  illetőleg  a  stáb  parkolásához
szükséges.  A törvény értelmében a filmforgatási  célú közterület-használati  engedély iránti
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kérelmet a forgatás  fekvése szerint  illetékes Kormányhivatalnál  kell  benyújtani.  Az eljáró
Kormányhivatal  a  közterület-használat  kérdésében  a  kérelmezővel  hatósági  szerződésben
állapodik  meg,  amely  szerződés  csak  a  tulajdonos  önkormányzat  képviselő-testületének
jóváhagyásával válik érvényessé. 

A  törvény  értelmében  az  önkormányzatok  kötelesek  önkormányzati  rendeletet  alkotni.  A
közterület-használati díj a tulajdonos önkormányzatot illeti meg.

Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Tulajdonképpen törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget a rendelet megalkotásával. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a közterület filmforgatási célú 
hasznosításáról szóló rendeletet. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  7  igen)
szavazattal  elfogadja az előterjesztést és  megalkotja rendeletét  a  közterület
filmforgatási célú hasznosításáról: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

16/2013. (XI. 28.)
önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatási célú hasznosításáról 

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.

 

X. napirend

Előterjesztés a Községi Önkormányzat közbeszerzési
szabályzatának felülvizsgálata tárgyában
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Előadó:     Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16.sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt jegyző
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálybalépését követően a közbeszerzési
eljárásokban  komoly  változások  mentek  végbe,  melyeknek  az  önkormányzat  jelenleg
érvényben  lévő,  2004-ben  megalkotott  közbeszerzési  szabályzata  nem  felel  meg,  ezért
szükségessé vált annak felülvizsgálata.
A  teljesen  megváltozott  jogi  környezet  miatt  célszerű  egy  új  közbeszerzési  szabályzat
megalkotása.  Az  előterjesztés  mellékleteként  csatolt  szabályzatot  dr.  Dagonya  András
ügyvéd,  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadó  készítette,  akit  a  Képviselő-testület  a
szennyvízberuházás kapcsán a közbeszerzési feladatok ellátásával bízott meg.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.

Szász János polgármester
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  mondják  el  véleményeiket  az  előterjesztéssel
kapcsolatban, és fogadják el a közbeszerzési szabályzatot. 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a közbeszerzési szabályzat elfogadását.

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

191/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
A Községi Önkormányzat közbeszerzési
szabályzatának felülvizsgálata
 

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi
Zsolt  jegyző – az önkormányzat  közbeszerzési  szabályzatának felülvizsgálata
tárgyában készített - előterjesztését és úgy határoz, hogy Petőfiszállás Községi
Önkormányzat  Közbeszerzési  Szabályzatát  a  határozat  mellékletét  képező
tartalommal  elfogadja,  ezzel  egyidejűleg  a  174/2004.  (IX.29.)  Ökt.  számú
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat hatályát veszti.

Felelős:    képviselő-testület
Határidő: azonnal 
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XI. napirend

Előterjesztés a Ságvári Endre utca, és az Erdei Ferenc
utca elnevezésének megváltoztatása tárgyában

Előadó:     Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17.sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt jegyző
Önök előtt is ismert, hogy a 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, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét,
amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
A Magyar Tudományos Akadémia MTA BTK-T/1833-4-1/2012. állásfoglalása alapján a Ságvári
Endre és az Erdei Ferenc utca elnevezés nem javasolt. 
A képviselő-testület 72/2013. (IV.29.) ÖKT. Határozatában úgy döntött, hogy egyetért a Ságvári
Endre  és  az  Erdei  Ferenc  utca  nevének  megváltoztatásával,  és  megalkotta  11/2013.  (VI.27.)
önkormányzati rendeletét a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól. 
A képviselő-testület  és a névváltoztatással érintett utcák lakosaitól javaslatokat gyűjtött össze a
választott utcanevek vonatkozásában.
A Ságvári Endre utca  lakosaitól beérkeztek a javaslatok, amelynek alapján a lakosok a következő
utcaneveket javasolták: Tölgyfa, Szegfű, Dobó István, Móricz Zsigmond.
Az Erdei Ferenc utca lakosai a következő utcanevet javasolták: Erkel Ferenc. 
Kérem a képviselő-testületet a Ságvári Endre és az Erdei Ferenc utca nevének megváltoztatásáról
szóló döntéshozatalra.

Szász János polgármester
A képviselő-testület a beérkezett javaslatok alapján a Ságvári Endre utcanevet, Móricz Zsigmond
utcára, az Erdei Ferenc utcanevet, Erkel Ferenc utcanévre javasolja.

Toldi Zsolt jegyző
A közterület  nevének  megváltoztatásáról  hivatalból  értesítjük  az  Okmányirodát,  Földhivatalt,
Rendőrkapitányságot, Tűzoltóságot, Mentőállomást és Postahivatalt, a közmű-szolgáltatókat. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott utcaneveket.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:

192/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
A Ságvári Endre utca elnevezésének
megváltoztatása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Szász János polgármester –
a Ságvári  Endre utca elnevezésének megváltoztatásáról  szóló – előterjesztését és úgy határoz,
hogy Petőfiszállás Község belterületén a  Ságvári Endre  utca elnevezését „Móricz Zsigmond”
utca névre változtatja. 

A képviselő-testület  felkéri  a jegyzőt,  hogy a közterület  nevének megváltozásáról  értesítse  az
illetékes  Okmányirodát,  Földhivatalt,  Rendőrkapitányságot,  Tűzoltóságot,  Mentőállomást  és
Postahivatalt,  a  közmű-szolgáltatókat,  valamint  gondoskodjon  a  személyi  és  lakcím-
nyilvántartásban történő átvezetésről, és gondoskodjon a döntés közzétételéről.

Határidő: folyamatos

Felelős:  Toldi Zsolt jegyző

193/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
A Erdei Ferenc utca elnevezésének
megváltoztatása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Szász János polgármester –
az Erdei  Ferenc utca elnevezésének megváltoztatásáról  szóló – előterjesztését  és úgy határoz,
hogy Petőfiszállás Község belterületén az  Erdei Ferenc  utca elnevezését „Erkel Ferenc” utca
névre változtatja. 

A képviselő-testület  felkéri  a jegyzőt,  hogy a közterület  nevének megváltozásáról  értesítse  az
illetékes  Okmányirodát,  Földhivatalt,  Rendőrkapitányságot,  Tűzoltóságot,  Mentőállomást  és
Postahivatalt,  a  közmű-szolgáltatókat,  valamint  gondoskodjon  a  személyi  és  lakcím-
nyilvántartásban történő átvezetésről, és gondoskodjon a döntés közzétételéről.

Határidő: folyamatos
Felelős:  Toldi Zsolt jegyző

XII. napirend

Beszámoló a Petőfiszállás I-II. számú Tanyagondnoki 
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körzeteiben 2013. évben végzett munkáról

Előadó:     Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18.sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A tanyagondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet értelmében a tanyagondnokok évente
kötelesek  írásban  beszámolni  az  elvégzett  munkáról  a  képviselő-testületnek,  minden  év
novemberi testületi ülésén. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolókat tárgyalják meg és fogadják el. 

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

                                                            
194/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
Tanyagondnoki körzetek munkájáról
beszámoló (I-II. számú)

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Szász János
polgármester -  az I-II. számú tanyagondnoki körzet 2013. évi munkájáról szóló – 
beszámolóját  és  úgy határoz,  hogy a  tanyagondnokok által  készített  beszámolót
elfogadja.

XIII. napirend

Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola
Intézményi Tanácsban való képviselő

választása tárgyában

Előadó:     Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19.sz. mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
A módosított Köznevelési törvény értelmében Intézményi Tanácsot kell létrehozni iskolánkban,
melybe az önkormányzatnak is kell delegáltat biztosítani. 
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A képviselő-testületnek  ki  kell  választani  egy főt,  aki  az  Intézményi  Tanácsban  képviseli  az
önkormányzatot. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A képviselő-testület javasolja a polgármestert az Intézményi Tanácsba. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

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

 
195/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
Petőfi Sándor Általános Iskola 
Intézményi Tanácsban való
képviselő választása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester  –  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  Intézményi  Tanácsban  való
képviselő választásáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor
Általános Iskola Intézményi Tanácsába Szász János polgármestert delegálja. 

Határidő: azonnal
Felelős:    képviselő-testület

XIV. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
Alapító okiratának módosítása tárgyában

Előadó:     Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20.sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A  Petőfiszállási  Csicsergő  Óvoda  alapító  okiratának  módosítása  vált  szükségessé,  mivel  a
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felvehető maximális gyermeklétszám csoportonkénti bontásban került meghatározásra a kincstár
által kiadott mintának megfelelően, de emellett szükséges azt intézményi szinten is meghatározni.
Ezek alapján az alapító okirat 16. pontja - „Felvehető maximális gyermeklétszám 25fő/csoport”-
az alábbiakkal egészül ki: „az óvoda 2 csoporttal működik, a felvehető maximális összlétszám 60
fő”.
Az alapító  okirat  módosítása  szükséges  az  alaptevékenységek  államháztartási  szakfeladatrend
szerinti besorolását illetően is, mivel az óvodai étkeztetést is szerepeltetni kell. 
Az  alapító  okirat  5.  pontja  „  Alaptevékenysége  –  az  alaptevékenységek”  államháztartási
szakfeladatrend szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés (dolgozókra)
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a Csicsergő Óvoda Alapító Okiratát a módosításokkal
egységes szerkezetben fogadják el. 
Hozzászólás nem lévén kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

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

 
196/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
alapító okiratának módosítás 

HATÁROZAT:

1. Petőfiszállás  Község  Önkormányzati  Képviselő  –  testülete  megtárgyalta  Szász  János
polgármester  előterjesztését  és  a  Petőfiszállási  Csicsergő  Óvoda  Alapító  Okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Az alapító okirat 5.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
5. Alaptevékenysége
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű  gyermekeket is - nevelését,
ellátását végzi.

Államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
            562912 Óvodai intézményi étkeztetés
            562917 Munkahelyi étkeztetés /dolgozók/

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- sajátos nevelési igényű gyermekek (óvodás):

 - beszédfogyatékos
              - a fejlődés egyéb pszichés zavara (súlyos tanulási, figyelem,- 
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vagy magatartás   szabályozás zavara)

Az ellátás integráltan történik.

Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az alapító okirat 16.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

16. Felvehető maximális gyermeklétszám:

      Az intézmény 2 csoporttal működik, a felvehető maximális összlétszám 60 fő.

2. A Képviselő-testület az Alapító Okiratot a fenti módosítással egységes szerkezetben 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester

XVI. napirend

Előterjesztés a 2013. évi Falumegújítási pályázat
tárgyában

Előadó:     Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21.sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Tájékoztatom  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  a   Magyarország  Falumegújítási  Díj  2013.
pályázati anyag régiós bírálata megtörtént, az 5000 fő alatti község tekintetében a zsűri döntése
szerint első helyezést értünk el.
A  zsűri  az  országos  versenyen  való  további  részvételre  az  I.  és  II.  helyezett  pályaműveket
javasolta,  melyek  teljes  pályázati  anyaga  továbbításra  kerültek  a  Belügyminisztériumba.  A
pályázók végső sorrendjéről, besorolásáról, díjazásából az országos verseny szakértői bizottsága
dönt.   
Kérem a képviselő-testület tagjait vegyék tudomásul a tájékoztatást. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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197/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
Előterjesztés a 2013. évi Falumegújítási 
pályázat tárgyában

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Község Önkormányzati Képviselő–testülete megtárgyalta Szász János
polgármester  - a 2013. évi Falumegújítási  pályázatról szóló - előterjesztését és úgy
határoz, hogy a tájékoztatást tudomásul veszi. 

XVII. napirend

Előterjesztés a Községi Önkormányzat tulajdonában
lévő Kossuth utca 10. szám alatti üzlethelyiség

2014. évi bérleti díja tárgyában 

Előadó:     Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22.sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Szász László az Illász-Trade Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult a képviselő-testület  felé,
hogy az  általuk  bérelt,  önkormányzati  tulajdonban lévő  szolgáltató  házban található  üzlet
bérleti díját 2014. évben ne emeljük a szerződésben szereplő, KSH által  számított infláció
mértékével. Kérését azzal indokolta, hogy jelenleg az üzlet bérletéért 58.200,- Ft bérleti díjat
fizetnek, amelynek kigazdálkodása igen megterhelhető a vállalkozás számára.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és egyhangú szavazattal nem javasolja a
bérleti díj emelését. 

Szász János polgármester
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  tekintsenek  el  a  bérleti  díj  2014.  évre  szóló
emelésétől. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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198/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
Előterjesztés a Községi Önkormányzat
tulajdonában lévő Kossuth L. u. 10. szám
alatti üzlethelyiség 2014. évi bérleti
díja tárgyában

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzati  Képviselő–testülete  megtárgyalta  Szász
János polgármester  - a Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth u. 10.
szám alatti üzlethelyiség 2014. évi bérleti díjáról szóló - előterjesztését és úgy
határoz, hogy a Petőfiszállás, Kossuth L. u. 10. szám alatti Illász-Trade Kft által
bérelt üzlethelyiség bérleti díját 2014. évben nem emeli. 

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

XVIII. napirend

Előterjesztés az időskorúak karácsonyi segélyezése
tárgyában 

Előadó:     Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23.sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A  korábbi  évek  gyakorlatát  követve,  szeretném  ha  ez  évben  is  adna  az  önkormányzat
karácsonyra az időseknek támogatást. 
Javaslom, hogy a feltétel rendszer ne változzon, tehát a 2013. december 31-ig az 57 életévet
betöltő és az ennél idősebb nő, a 2013. december 31-ig a 62 életévet betöltő és ettől idősebb
férfi,  illetve  a  nyugdíjszelvénnyel  rendelkező  petőfiszállási  állandó  lakosú  személyek
legyenek jogosultak a támogatásra. 
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A támogatás fedezete a költségvetés általános tartalékából kerülne átcsoportosításra, mivel ez
évben a segélyeknél nem képződött maradvány. Az előző évben 401 fő kapott támogatást, kb.
450 fő körüli személlyel lehet most is számolni. 
2012 évben ajándékcsomagot is kaptak az idősek 850,-Ft/db értékben, javaslom, hogy az idén
is  biztosítsa ezt számukra az önkormányzat. 
A kifizetésre 2013. december 16- és 20-a között kerüljön sor, elsősorban pénztárban történő
felvétellel, kivételes esetben tanyagondnokok útján.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a kifizetéshez.

Rádi Györgyi képviselő
A  Pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot  és  egyhangú  szavazattal  elfogadásra
javasolja

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

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

   199/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat  
Időskorúak karácsonyi  átmeneti 
segélyezése

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász
János polgármester -  az időskorúak karácsonyi átmeneti segélyezéséről szóló –
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  2.000  Ft/fő,  azaz:  Kettőezer  forint/fő
összegű átmeneti segélyt biztosít karácsony alkalmával az alábbi személyeknek:

- 57.  életévét  2013.  december  31-ig  betöltő  és  ettől  idősebb  nő    /lista
alapján/

- 62.  életévét  2013.  december  31-ig  betöltő  és  ettől  idősebb  férfi  /lista
alapján/

- Bármilyen  nyugdíjszelvénnyel  rendelkező  /bemutatás  alapján/  lakosok,
akik petőfiszállási állandó lakcímmel rendelkeznek.

2./ A támogatás fedezetét a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés általános
tartaléka terhére állapítja meg. A várható összeg kb. 1.000.000 Ft.

3./ A segélyek kifizetése elsősorban pénztárban történő felvétellel történik 2013.
december  16-tól  –  2013.  december  20-ig.  Ezen  határidő  jogvesztő,  2013.
december 20-a után nem kerülhet sor ezen átmeneti segély kifizetésére.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy határoz,  hogy a
2000,- Ft összegű átmeneti  segélyen felül ajándékcsomagot is biztosít a saját
költségvetése terhére, melynek tartalma 1 kg liszt, 1 kg tészta, l kg cukor és 1
doboz tea, amelyeket az Illász Trade Kft. Petőfiszállás, Kossuth L. u. 10. szám
alatti üzletéből szerzi be.

Kivételes esetben a kifizetési  időszakban a   tanyagondnoki szolgáltatás  útján
kerül átadásra a fenti összeg és az élelmiszercsomag.

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

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

Felelős:       Szász János polgármester
                   Toldi Zsolt jegyző
Határidő:    2013. december 20. 

XIX. napirend

Előterjesztés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal által megállapított EMVA támogatás

visszafizetése tárgyában

Előadó:     Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24.sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Az Önkormányzat 2009. évben a Közösségi célú fejlesztés, Sportlétesítmények kialakítása,
korszerűsítése  célterületre  pályázatot  nyújtott  be,  melyre  a  támogatási  határozatot  2011.
április hóban kézhez is vettünk, amely 5.653.796,- Ft-ról szólt.
2011. december 2-án nyújtottunk be egy kifizetési kérelmet az MVH felé, a kérelmünknek
helyt adtak, a felhasznált támogatás összege 512.800,- Ft volt. A támogatási szerződés szerint
kötelesek lettünk volna a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább
a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával elszámolni. A 24 hónapos elszámolási
határidő 2013. április hóban telt el. Mivel a kifizetett összeg a teljes támogatási összeg 9,07
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%-át éri el, ezért nem tekinthető teljesítettnek a szerződésben vállalt kötlezettségünk. Így az
512.800,- Ft-ot kamatostul vissza kell fizetni.

Rádi Györgyi képviselő
A  Pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  napirendet  és  egyhangú  szavazattal  hozzájárul  a
visszafizetéshez, azzal a kikötéssel, hogy az önkormányzat kérje a kamat elengedését

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

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:

   200/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat  
Előterjesztés a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal által megállapított
EMVA támogatás visszafizetése tárgyában

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász
János  polgármester  -   a  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatal  által
megállapított EMVA támogatás visszafizetéséről szóló – előterjesztését és úgy
határoz,  hogy  a  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Hivatal  által  megállapított
512.800,- Ft  EMVA támogatást  visszafizeti. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a kamat elengedését kérelmezze meg az
önkormányzat. 

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

Felelős:       Szász János polgármester
                   Toldi Zsolt jegyző
Határidő:    folyamatos 
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XX. napirend

Közmeghallgatás

Szász János polgármester
A közmeghallgatáson a lakosság részéről senki  nem jelent meg.

XXI. napirend

E g y e b e k

Előadó:     Szász János polgármester
   

     a.) Falugyűlés időpontjának meghatározása

Szász János polgármester
Javaslom a képviselő-testület  tagjainak, hogy a Falugyűlés időpontja 2013. december 13-a
16,30 óra legyen,  ahol az elmúlt  évekhez hasonlóan beszámolunk az éves munkánkról.  A
meghívott vendégekhez kérdéseket tehetnek fel a megjelentek. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a Falugyűlés időpontját. 
 

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

201/2012. (XI.27.)) ÖKT. határozat
Falugyűlés időpontjának meghatározása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János  polgármester  –  a  Falugyűlés  időpontjának  meghatározásáról  szóló  –
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szóbeli  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  Falugyűlés  időpontja  2013.
december 13.-a legyen. 

Felelős:    Szász János polgármester 
Határidő: azonnal    

b.) Faluházba székek vásárlása

Szász János polgármester
A Faluházba most olcsóbb áron lehetne vásárolni székeket, kérem a képviselő-testület tagjait,
hogy a költségvetés terhére biztosítsanak 100.000,- Ft-ot a e célra.      

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

202/2012. (XI.27.)) ÖKT. határozat
Művelődési házba székek vásárlása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János  polgármester  –  Művelődési  házba  székek  vásárlásáról  szóló  –  szóbeli
tájékoztatását  és  úgy  határoz,  hogy  a  Művelődési  házba  székek  vásárlására
100.000,- Ft-ot biztosít a saját költségvetése terhére.  

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

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző 
Határidő:  folyamatos    
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c.) Előterjesztés a Petőfiszállási Katolikus Plébánia
     támogatási kérelme tárgyában

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A Pálos Atyák tájékoztattak bennünket, hogy a pálosszentkúti templom felújítási munkálatai
véget értek. Mind a villamos hálózat korszerűsítése, mind a templom belső festése megtörtént.
Úgy gondolták, hogy a felújított templomba felújított padokat szeretnének visszahelyezni. A
padokat  lecsiszolják és  lazúr  festékkel  vonják be.  Összesen 30 liter  festék kellene,  ehhez
kérték a képviselő-testület támogatását.
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  járuljanak  hozzá  a  festékanyaggal  a  templom
felújítási munkálataihoz.

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

203/2012. (XI.27.)) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Katolikus
Plébánia támogatási kérelme

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János polgármester –  a petőfiszállási Katolikus Plébánia támogatási kérelméről
szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy  a pálosszentkúti templom felújított
padjainak festéséhez  30 liter  festéket  biztosít  az  önkormányzat  költségvetése
terhére.

A  fentiek  megvalósulása  után  a  Képviselő-testület  a  költségekről  részletes
tájékoztatást kér.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát
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Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző 
Határidő:  folyamatos    

e.) Gondozatlan sírok fakeresztjének a pótlása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Halottak  napja alkalmából  a  temető  rendezés  keretében  az elhanyagolt,  gondozatlan  sírok
rendbe tétele vált szükségessé. Több sírhelynek a keresztfája tönkrement, sok esetben még a
név sem olvasható. 
Ezen okokból 32 db fakereszt került elkészítésre Kiss István helyi bútorasztalos, restaurátor
által  melynek költsége (csiszolólap, akác-fűrészáru) 38.335.- Ft volt.  A fa felületkezelését,
lakkozását a közfoglalkoztatottak végezték el.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az elkészítési költséget, 38.335-Forintot az Önkormányzat
költségvetésének terhére szíveskedjenek biztosítani.

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

204/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
Gondozatlan sírok fakeresztjének
a pótlása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János  polgármester  -   a  gondozatlan  sírok  fakeresztjének  pótlásáról  szóló  –
tájékoztatóját  és  úgy  határoz,  hogy  a  temetőben  lévő  sírhelyek  fejfáinak
elkészítésére 38.335,- Ft összeget biztosít a saját költségvetése terhére.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
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Határidő: 2013. november 30.
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

e.) Tájékoztatás informatikai számítástechnikai
         eszközök támogatásának felhasználása és
         fejlesztése tárgyában  

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A  Skyline  Kft-től  számítástechnikai  eszközök  fejlesztésére  a  Petőfiszállás  Községi
Önkormányzat  300.000.-  forint  értékben  kapott  támogatást,  amely  az  alábbi  eszközök
vásárlására  került  felhasználásra:  1  db  asztali  számítógép,  1  db  laptop,  1  db  egér,  1  db
billentyűzet, 2 db Windows operációt rendszer.
Az  asztali  számítógép  beszerzését  a  konyhai  elavult  számítástechnikai  felszereltség  tette
szükségessé,  míg  a  laptop  vásárlását  a  képviselő-testület  a  166/2013.(IX.18.)  ÖKT
határozattal megszavazta.
A fent nevezett eszközök a támogatás összegét bruttó 9.479.- Forinttal meghaladták.
A hivatal nyomtatóinak elavultsága miatt folyamatos javítási munkákat kellett eszközölni, ami
a hivatali munkát jelentősen megnehezítette.  
Várhatóan  2013.  január  1-től  új  gazdasági  szoftvert  kell  alkalmazni,  ami  az  erre  a  célra
használt mátrix nyomtatókkal nem kompatibilisek. 
A  felsorolt  okok  új  laserjet  nyomtató  beszerzését  tették  szükségessé,  aminek  ára  bruttó
82.550.- Forint. Ugyanakkor a 166/2013.(IX.18.) ÖKT határozatban számítógép vásárlására
megszavazott  40.000.- forint nem került  felhasználásra,  amely a nyomtató árának részbeni
fedezésére szolgálna.
Kérem a  képviselő-testület  tagjait,  hogy a  Skyline  Kft  által  adott  támogatás  9479.-  Ft-os
kiegészítését, és a nyomtató beszerzéséhez szükséges 42.550.- Forint különbözetet, összesen
52.029.-Forintot az Önkormányzat költségvetésének terhére szíveskedjenek biztosítani.

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

205/2013. (XI. 27.) ÖKT. határozat
Számítástechnikai eszközök
támogatásának felhasználása és
fejlesztése
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H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János  polgármester  -   számítástechnikai  eszközök  támogatásának
felhasználásáról és fejlesztéséről szóló – tájékoztatóját, és úgy határoz, hogy a
Skyline Kft. által nyújtott hardver és szoftver támogatás kiegészítéséhez 9.479,-
Ft összeget, és az Önkormányzati Hivatalban használt HP Laserjet Pro 400-as
típusú nyomtató beszerzéséhez 42.550,- Ft összeget biztosít a saját költségvetése
terhére.                             

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

Határidő: folyamatos 
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző

f.) Szalagfűrészgép vásárlása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A tűzifa összevágására szeretnék egy olyan szalagfűrészgépet beszerezni, ami erre és minden
más célra megfelel. 

Homoki-Szabó József képviselő
A fűrészgép megvásárlásra  egy keretösszeget  kellene megszavazni,  és a megvásárlás  előtt
mindenféleképp meg kellene nézni, több lehetőség is van a beszerzés tekintetében.

Szász János polgármester
A  Szanki  Agrogép  Bt.  mindennel  ellátja  a  gépet,  ami  biztonságossá  teszi  a  használatát.
Mindenféleképp meg kell nézni a gépet mielőtt megvennénk.

Czombos Ferenc alpolgármester
Van annyi rönkfánk, hogy érdemes venni szalagfűrészt?

Szász János polgármester
Igen van annyi fánk.

Czombos Ferenc alpolgámester
Olyan  gyártótól  szabad  venni  a  szalagfűrészgépet,  ahol  megvannak  a  megfelelő
műbizonylatok.

Szász János polgármester
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A 300.000,-  Ft  értékű ASZF 600 típusú szalagfűrészgép beszerzésére  kérem a  képviselő-
testület hozzájárulását. 
 

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

206/2013. (XI. 27. ÖKT. határozat
Szalagfűrészgép vásárlása 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János polgármester – a szalagfűrészgép vásárlásáról szóló – előterjesztését  és
úgy határoz, hogy a Szanki Agrogép Gép és fémszerkezet gyártó, javító Betéti
társaságtól (Szank, Béke u. 91.) szerzi be az ASZF 600 típusú szalagfűrészgépet
300.000,- Ft-os vételárért. 

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

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

f. Lakossági észrevétel ismertetése
 
             Előadó: Homoki-Szabó József képviselő

Homoki-Szabó József képviselő
Több lakos részéről kérdésként merült fel, hogy Pálmonostora és Gátér a fogorvosi ellátás
területén  hová  tartozik,  mert  azokat  a  betegeket  mindig  fogadják,  nem  kell  előre
bejelentkezni.  
Papírkéztörlő tartót kellene felszerelni a Művelődési házba, és kellene még egy hulladéktároló
doboz a papíroknak. 
A  különböző  rendezvények  alkalmával  a  Faluház  nagytermének  szőnyege  felpördül,  le
kellene ragasztani, mert az emberek cipője beleakad.
Az autópálya melletti úton a kátyúzást meg kellene csinálni, három köbméter murvával fel
lehetne tölteni. Seres József a vasút melletti utat rendbe tette. 
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Szeretnék két petőfiszállási idős hölgynek gyűjtést rendezni, az egyiknek akkumulátorra lenne
szüksége a tanya áramellátása céljából, amelynek értéke kb. 30.000,- Ft, a másiknak fogászati
ellátásra  kb.  60.000,-  Ft-ra  lenne  szüksége.  Én  10 000-10.000,-  Ft-al  kezdeményezem az
adományozást. Használt akkumlátorokat is elfogadok. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Személy szerint én 4-5 akkumlátort tudok adni, be lehetne váltani, valamennyi pénz 
összegyűlne belőle. 

Toldi Zsolt jegyző
Pálmonostorán és Gátéron a Kunsági Elemér a fogorvos, de pontosan utána fogok nézni a 
szerződésben foglaltaknak.

Szász János polgármester
A papírkéztörlő  és  a  hulladéktároló  beszerzéséről  gondoskodunk.  A  szőnyeg  a  legutóbbi
alkalommal  nem  megfelelő  módon  lett  lehelyezve,  mert  az  nem  volt  átfedésben.  Az  út
javításával kapcsolatban is megnézzük, mit tudunk tenni.

Rádi Györgyi képviselő
A szőnyeg kezeléssel kapcsolatban egy felelőst meg kellene jelölni.

Szász János polgármester
Megkérem Gyöngyösi Pétert, hogy az ezzel kapcsolatos feladatokat lássa el.

Szász János polgármester
Megállapítom,  hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a testület
nyílt ülését 17 órakor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                          jegyző

Homoki-Szabó József                    Gyöngyösi Péter

jegyzőkönyv-hitelesítők
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