
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 18-
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
                         

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

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen)  szavazattal elfogadja  a  2013.  december   18-i  testületi  ülés
jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett
javaslatot.



Szász János polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy az első napirendi pontot a
Tanyafejlesztési  pályázat  keretében megvalósítandó helyi  termelői  piac  kivitelezésére  kiírt
közbeszerzési  eljárásban  alkalmazandó  ajánlattételi  felhívás  elfogadását  nem  tárgyalja   a
képviselő testület a mai ülésen.
.  
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.) Előterjesztés a Tanyafejlesztési pályázat keretében megvalósítandó   helyi
           termelői piac kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban alkalmazandó
           ajánlattételi felhívás elfogadása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
 

2.)       Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola bővítéséhez szükséges              
           önkormányzati  hozzájárulás biztosítása tárgyában 

Előadó: Szász János polgármester

3.) Előterjesztés  a  Falvaink  Jövőjéért  Többcélú  Önkormányzati
Társulás”megalakítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

4.) Előterjesztés a szociális étkezésben részesülők ünnepek alatt történő ellátása
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

5.) Egyebek
Előadó: Szász János polgármester

a.)  Tájékoztatás a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda dologi kiadásainak
tárgyában.

Zárt ülés

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

2



Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen)  szavazattal   elfogadja  a 2013.  december 18-i   testületi  ülés
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés a Tanyafejlesztési pályázat keretében
megvalósítandó helyi termelői piac kivitelezésére

kiírt közbeszerzési eljárásban alkalmazandó
   ajánlattételi felhívás elfogadása tárgyában   

Előadó: Szász János polgármester 

Szász János polgármester
Az első napirendi pontot a mai képviselő-testületi ülésen nem tárgyalja a testület.

II. napirend

Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola
bővítéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás

biztosítása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  Kiskunfélegyházi  Tankerületének  Igazgatója
levélben  megkeresett  az  általános  iskola  bővítésével  kapcsolatban.  A  jelenlegi  törvényi
előírások  szerint  a  8  évfolyamos  iskolának  minimum  8  tanteremmel  kell  rendelkeznie,

3



működnie. Most az ebédlőt használják 8. tanteremként.  A budapesti KLIK Központban tartott
egyeztetésen elhangzottak alapján Petőfiszállás településen jó esély mutatkozik arra, hogy egy
tanterem bővítéséhez jelentős támogatást kapjon a Kiskunfélegyházai Tankerület. A Magyar
Szabvány szerint a tanterem minimális mérete 52 m2, várható bekerülési költsége kb. 220
ezer Ft/m2, kb. 11.400.000,- Ft – 12.000.000,- Ft. A tanterem mellett a hatályos előírásoknak
úgy tudnak megfelelni, ha a kiegészítő helyiségeket is bővítik 1 fiú, 1 leány és egy tanári férfi
WC-vel.
A tanterem építéséhez a faluról adatokat kellett szolgáltatni, valamint egy képviselő-testületi
határozatot  kell  hozni arról,  hogy az építkezés megvalósításához tudna-e az önkormányzat
hozzájárulást  biztosítani.  Legalább  20-25  %  támogatás  az,  amely  jelentősen  növelné  a
megvalósítás esélyét. 
 

Rádi Györgyi képviselő
Le kellett  jelenteni, hogy mivel rendelkezünk és mivel nem. Ki kellett mutatni 2018-ig az
iskoláskorúak várható létszámát. Úgy látják, hogy az igény jogos, a település életképes meg
tudjuk tartani az iskolát. Ki kellett mutatni a településen a munkalehetőségeket, s azt is, hogy
milyen fejlesztéseket hajtottunk végre. 

Nagy János képviselő
A kérdésem az lenne, hogy a tanterem építésével kapcsolatos összes dokumentációt ki fogja
elvégezni? Kié lesz a tulajdonjog? 

Szász János polgármester
Ha a beruházást a KLIK megcsinálja, a tulajdonjog akkor is az önkormányzatot illeti, nem
hiszem hogy megbontanák. Kérdés, hogy ki fogja ezt az egészet lebonyolítani? Biztos, hogy
kell a hozzájárulása az önkormányzatnak. 

Rádi Györgyi képviselő
A terveztetés,  a  munkamegrendelés  a KLIK feladata.  Véleményem szerint  az új  tanterem
tulajdonjoga  az  önkormányzaté  lesz.  Ha  építkezésre  kerül  sor,  kell  a  tulajdonostól  is  a
jóváhagyás. 

Torma István képviselő
Nagy az iskolánk, kérdésem, hogy nem lehetne egy tantermet megosztani, és így nem kellene
építkezni?

Rádi Györgyi képviselő
Jogszabályi előírás, hogy a tanteremnek minimum 52 m2-nek kell lennie, így én nem tudok
további tantermet megosztani. 

Szász János polgármester
Az építkezés megvalósításához tudjuk-e az összérték 20 %-ot biztosítani?

Czombos Ferenc alpolgármester
A 20 % felajánlás valamihez köthető,vagy 10 % is elég esetlegesen? Kérdés, hogy mire elég a
10-12 millió Ft? Ha nem lesz elég, biztosan mi leszünk azok, akik kiegészítik az összeget. 

Rádi Györgyi képviselő
Ez a 20 % kiegészítés csak irányadó felkérés volt. 
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Szász János polgármester
Több  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátom,  hogy  a  KLIK  által  megvalósítandó
beruházás forrásának biztosítása érdekében az összköltség 20 %-nak megfelelő támogatást
biztosítson az önkormányzat a 2014. évi költségvetése terhére.

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

279/2013. (XII. 18.) ÖKT. határozat
Önkormányzati hozzájárulás biztosítása
a Petőfi Sándor Általános Iskola bővítéséhez

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János  polgármester  –  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  egy  tanteremmel,  és
vizesblokkal  történő bővítése tárgyban készített – előterjesztését és úgy határoz,
hogy  az  önkormányzat  tulajdonában  és  a  Klebersberg  Intézményfenntartó
Központ vagyonkezelésben lévő Petőfi Sándor Általános Iskola (Petőfiszállás,
Ady E. u. 3-5.) egy tantermemmel, és vizesblokkal bővítését támogatja.
A  Képviselőtestület  a  KLIK  által  megvalósítandó  beruházás  forrásának
biztosítása érdekében az összköltség 20%-nak megfelelő támogatást biztosít az
önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére.

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    Képviselő-testület

III. napirend

Előterjesztés a „Falvaink Jövőjéért Többcélú 
Önkormányzati Társulás” megalakítása tárgyában
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Előadó:  Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi

Szász János polgármester
A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  a  helyi
önkormányzatok társulásaira  vonatkozó új szabályozást  tartalmaz. A törvény rendelkezései
szerint 2013. január 1-jétől csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek. A
törvény  átmeneti  rendelkezései  közül  a  2013.  január  1.  előtt  megkötött  önkormányzati
társulási  megállapodásokat  a  képviselő-testületeknek  felül  kell  vizsgálni,  és  a  törvény
rendelkezéseinek megfelelően kell módosítaniuk.
Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Gátér, Kunszállás és Petőfiszállás  Képviselő-testületei
egy önkormányzati  társulást  hoznának létre,  „Falvaink Jövőjéért  Többcélú  Önkormányzati
Társulás” elnevezéssel.
A társulás által ellátott feladat-és hatáskörök a következők lennének: A szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti meghatározott alapellátási feladatok, a falu-
tanyagondnoki  feladatok,  étkezés,  házi  segítségnyújtás,  családsegítés,  nappali  ellátás,
valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  törvényben
meghatározott gyermekvédelmi szolgáltatási feladatok. 
Kérem a  képviselő-testület  tagjait  mondják  el  véleményeiket  és  szavazzanak,  hogy  részt
vegyünk-e  a társulásban. 

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

280/2014. (XII. 18.) ÖKT. határozat
„Falvaink Jövőjéért Többcélú Önkormányzati
Társulás” megalakítása, társulási megállapodás
jóváhagyása  

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta – Szász
János polgármester  – „Falvaink Jövőjéért  Többcélú Önkormányzati  Társulás”
megalakítása,  társulási  megállapodás  jóváhagyása  tárgyú  -  előterjesztését  és
kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  részt  kíván  venni  a  „  FALVAINK
JÖVŐJÉÉRT TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS”- ban.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  társulás
megalakításával  kapcsolatos  egyeztetéseket  folytassa  le,  az  előterjesztés
mellékletét  képező  Társulási  megállapodást  a  résztvevő  települések
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polgármestereivel  vitassa  meg,  majd  a  végleges  Társulási  megállapodást
terjessze a testület elé. 
A  megállapodás  elfogadásával  kerül  sor  a  polgármesternek  a  társulási
megállapodás aláírására történő felhatalmazására, a nyilvántartásba vételre és a
működési feltételek megteremtésére.

Határidő: azonnal.
Felelős:   Szász János polgármester

IV. napirend

Előterjesztés a szociális étkezésben részesülők
ünnepek alatt történő ellátása tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester

Szász János polgármester
A karácsonyi  ünnepek körül a konyháról  étkezők több napon keresztül  nem jutnak meleg
ételhez. 80 fő szociális étkeztetésre jogosultról van szó, akik 6 napig nem kapnak ételt. Az
utolsó étkezési napon javaslom, hogy legalább plussz egy konzervet vigyünk ki nekik. 

Nagy János képviselő
A 80 fő kapja ingyen a konzervet, étel nélkül nem maradhatnak 6 napig. 

Czombos Ferenc képviselő
A hat napot sokallom ahhoz, hogy csak egy konzerv álljon rendelkezésükre. 

Homoki-Szabó József képviselő
Én  úgy  tudom,  hogy  az  utolsó  ebédszállítási  napon  dupla  ebéd  kerül  kiszállításra  az
ellátottaknak.

Szász János polgármester
Az ünnepekre való tekintettel én még egy bejglit is tennék a konzervhez.

Czombos Ferenc alpolgármester
Én nem egy bejglit, hanem még egy konzervet tennék hozzá.

Szász János polgármester
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Több  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátok  két  konzerv  megvásárlását  az
önkormányzat költségvetése terhére. 

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

281/2013. (XII. 18.) ÖKT. határozat
A szociális étkezésben részesülők
ünnepek alatt történő ellátása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János polgármester   - a szociális étkezésben részesülők ünnepek alatt  történő
ellátásáról  -   szóló – előterjesztését  és úgy határoz,  hogy a konyhán étkezők
részére  2  db  konzerv  megvásárlását  hagyja  jóvá  az  önkormányzat
költségvetésének 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.

Felelős :   Szász János polgármester

                Toldi Zsolt jegyző

Határidő: azonnal

V. napirend

E g y e b e k:

a.) Tájékoztatás a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda dologi 
kiadásainak tárgyában
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Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A  Petőfiszállási  Csicsergő  Óvoda  tájékoztatót  küldött  a  2013.  évi  költségvetésének  a
teljesítéséről.  A dologi  és  egyéb  folyó  kiadásoknál  386.000,-  Ft  a  maradvány,  amiből  az
általuk kívánt beszerzések biztosíthatók.  
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vegye tudomásul a tájékoztatást.

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

282/2013. (XII. 18.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a Petőfiszállási Csicsergő 
Óvoda dologi kiadásainak tárgyában

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász
János  polgármester  tájékoztatását   a  Petőfiszállási  Csicsergő  Óvoda  dologi
kiadásairól és azt tudomásul veszi.  

Szász János polgármester
Megállapítom,  hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a testület
ülését 14 óra 45 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                          jegyző
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Torma István                    Gyöngyösi Péter

jegyzőkönyv-hitelesítők
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