JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 3-án a
Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli
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
6 óra 40 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 2014.március 3-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének és
jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.
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Szász János polgármester
A napirendi pontokat javaslom kibővíteni az alábbiakkal:
Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.)

Előterjesztés a Kegyhelyhez vezető út két oldalának feltöltéséről
Előadó: Szász János polgármester

2.)

Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének az Ökotárs Alapítvány zöldövezet
Programja keretében megvalósítandó pályázata
Előadó: Szász János polgármester

3.)

Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok támogatásáról
Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal elfogadja a 2014. március 3-i testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.

I. napirend
Előterjesztés a Kegyhelyhez vezető út két oldalának feltöltéséről
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Az önkormányzat a feladatfinanszírozás keretében 23.227.000,- Ft-ot kapott az közvilágítási
feladatok ellátására, amely ténylegesen jóval kevesebbe - 2.057.000,- Ft-ba – kerül. Körülbelül
21.000.000,- Ft-unk marad, amit más kötelező önkormányzati feladatokra csoportosíthatunk át.
Ilyen például az utak karbantartása. A Kegyhelyhez vezető út mindkét oldalát szeretném feltölteni
zúzott kővel. Erre vonatkozóan árajánlatokat szereztem be, többek között Szabó András helyi
vállalkozótól is.
Nagy János képviselő
A volt Pártháznál a kőtörmelék ott van, a felüljáró utáni buszfordulóhoz azt is ki lehetne vinni.
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Rádi Györgyi képviselő
A Kegyhelyhez vezető utat úgy kellene megcsinálni, hogy az minél tartósabb legyen. Inkább
tegyünk fordítsunk rá valamennyivel nagyobb összeget. Ezt az összeget kevésnek tartom, s
nagyobb mélységű töltést javasolnék.
Nagy János képviselő
Van olyan része az útnak, hogy ott inkább le kellene faragni a töltésből, majd ezt követően fel
kellene lazítani és inkább újra kellene tölteni. Ha csak lesimítjuk az út szélét, nem fog megállni
rajta a 2-3 cm magasságban ráhelyezett zúzott kő.
Czombos Ferenc alpolgármester
Megítélésem szerint szabad keretet kell hagyni, mivel a munka során fog kiderülni, hogy hány cm
magasságban kell feltölteni és az milyen összegbe kerül. A legszélét nem biztos, hogy kellene
bántani.
Homoki-Szabó József képviselő
A képviselő-testület nem tudja pontosan meghatározni, hogy hány cm-es vastagságban történjen
a feltöltés, mi csak hozzájárulásunkat adjuk a munkához.
Nagy János képviselő
A felüljáró utáni buszfordulóig kellene elvégezni az út melletti feltöltést.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazati
aránnyal a következő határozatokat hozza:
26/2014. (III. 3.) ÖKT. határozat
Kegyhelyhez vezető út feltöltése

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – a Kegyhelyhez vezető út feltöltéséről szóló – előterjesztését és úgy
határoz, hogy támogatja a Kossuth és a Rákóczi utca kereszteződésétől a
Pálosszentkúti Kegyhelyig a köves út mindkét oldalán az útfeltöltést 0-20 mm-es
zúzott kővel.
A képviselő-testület a zúzott kő beszerzésével és a munkálatok elvégzésével Szabó
András (6113. Petőfiszállás, Kossuth L. u. 117.) egyéni vállalkozót bízza meg.
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A képviselő-testület az útkarbantartás kiadásait, az általános tartalék terhére
engedélyezi azzal, hogy a felmerült költségeket a 2014. évi Település –
üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
címén kapott állami
támogatás felhasználására kell elszámolni.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következető rendelet-módosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős:

Szász János Attila polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Határidő: 2013. június 14.

II. napirend
Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének az Ökotárs
Alapítvány zöldövezet
Programja keretében megvalósítandó pályázata

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A Nagycsaládosok Egyesületének Vezetője Szabóné Csíkos Emőke tájékoztatása szerint a
Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete sikeres pályázatot nyújtott be az Ökotárs alapítványhoz
az Emlékpark növényeinek megvásárlásához. Mivel a pályázat utófinanszírozásos, ezért kérném a
képviselő-testületet, hogy a pályázaton megnyert 600.000 Ft-ot előlegezzük meg és a 100.000,- Ft
önrészt vissza nem térítendő támogatásként biztosítsuk számukra. A növények beültetése után
történik meg az elszámolás az alapítvány felé, sikeres lebonyolítás után a 600.000 Ft támogatási
összeg visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazati
aránnyal a következő határozatokat hozza:
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27/2014. (III. 3.) ÖKT. határozat
Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének
az Ökotárs Alapítvány zöldövezet programja
keretében megvalósítandó pályázata

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének az Ökotárs
Alapítvány zöldövezet programja keretében „Emlékpark” címen benyújtott
pályázatáról szóló – szóbeli előterjesztését és úgy határoz, hogy a pályázaton
elnyert 600.000,-Ft támogatáshoz szükséges 100.000,-Ft önerőt az Egyesület részére
az önkormányzat költségvetésének terhére biztosítja.
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a pályázaton elnyert 600.000,-Ft-ot
visszatérítendő támogatásként megelőlegezi, mivel a támogatás utófinanszírozott és
a
kedvezményezett elegendő forrással nem rendelkezik a beruházás
megvalósításához.
Az előleg biztosításának feltételeként elvárja, hogy az Egyesület tegyen
engedményezési nyilatkozatot a folyószámláját vezető pénzintézetnél arra
vonatkozóan, hogy a támogatás megérkezését követően az az önkormányzat
folyószámlájára haladéktalanul átutalásra kerülhessen.
A pályázat megvalósításával kapcsolatos vissza nem térítendő és visszatérítendő
támogatások igénybevételének részletes feltételeit külön megállapodás tartalmazza,
amelynek aláírására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következető rendelet-módosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
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III. napirend
Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem
vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásáról
Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet
10. pont a.) alpontja szerinti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a Magyarország
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti
törlesztési célú támogatásban és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény 72-74. §-a alapján adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok.
Támogatás nyújtható:
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) településrendezési tervek készítésére,
d) olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energetikai
korszerűsítésére, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál.
A támogatás mértéke 1001—2000 fő lakosságszám között település esetében 20.000.000- Ft. Az
önkormányzatnak a támogatási kérelmet március 7-ig lehet benyújtani. A támogatási kérelmet a
miniszter 2014. március 24-ig bírálja el és dönt a rendelkezésre álló előirányzat erejéig. A
hivatalnál, a Faluháznál, az óvodánál és az orvosi rendelőnél felmérettem a tetőszerkezeteket,
amelyek felújítására beérkeztek az árajánlatok. Az óvodánál könnyített szerkezetet kell felvinni. A
Faluháznál leszedett cserepet jó lenne megmenteni, és a későbbiekben bármire fel lehet használni.
Az óvodánál teljes tetőcserét kell végezni, az ebédlő feletti rész javításra szorul. Az orvosi
rendelőnél a szigetelést is szeretném megcsinálni. A Faluháznál az egész faszerkezetet ki kell
cserélni.
A testület hozzájárulása kell, hogy ezt a keretet az elhangzott munkálatokra tudjuk fordítani.
Czombos Ferenc alpolgármester
Az árajánlatokat egybe vetve ezek lefedik a 20 millió Ft-ot?
Szász János polgármester
Ha a tetőszerkezetet nézem az összes épületnél, akkor igen belefér.
Czombos Ferenc alpolgármester
Az orvosi rendelőnél a szigetelést nem lenne-e érdemesebb vastagabbra csinálni, még akkor is ha
az a költséget emeli. Most már vannak akár 10 cm-es szigetelések is és szerintem azok jobbak is.
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Nagy János képviselő
Legalább 8 cm legyen a szigetelés.
Homoki-Szabó József képviselő
Véleményem szerint 10 cm szigetelést rakjunk fel. Magyari Pál árajánlata a kedvezőbb.
Hiányérzetem van, hogy Tóth József helyi vállalkozó árajánlatát nem látom.
Szász János polgármester
Azok a vállalkozók, akiktől árajánlatot kértünk, szinte folyamatosan 10-15 emberrel dolgoznak,
hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni a feladatot. Tóth Józsefnek csak 3 embere van, így
ezen feladatok túl sok időt vennének igénybe.
Homoki-Szabó József képviselő
Nem biztos, hogy a sok ember gyorsabban halad.
Szász János polgármester
Ha a testület úgy dönt, én megkérem Tóth József hogy adja be az árajánlatát.
Homoki-Szabó József képviselő
Gesztusértékként jó lett volna meg kérni az árajánlat beadására, de attól függetlenül támogatom a
tetőfelújítást.
Czombos Ferenc képviselő
Több kérdésem is van ezzel kapcsolatban. Ezeknél az intézményeknél lehet egybe
közbeszereztetni ezt? A fizikai megvalósításra mikor kerül sor? A pénzzel mikor kell elszámolni?
Az óvodánál a nyári szünetre tehető-e a felújítás, vagy valahová el kell költöztetni az óvodát?
Szász János polgármester
A munkák befejezését augusztus 1-ig határoztam meg az egyeztetések során. Az elszámolásnak
legkésőbb 2015. január 31-ig kell megtörténnie. Az összeget jóváhagyás után előre megkapjuk. Az
óvoda tetőfelújítását a nyári szünetre időzítenénk.
Toldi Zsolt jegyző
A közbeszerzés kérdésében nem tudok még jelen pillanatban választ adni, de foglalkozom vele és
a következő ülésen tájékoztatom a testületet .
Czombos Ferenc alpolgármester
Ha a tetőjavítás a Művelődési háznál megtörténik, nem tudom, hogy az ácsok tudnak-e ajánlatot
adni arra, hogy ahol a mozi vetítő helyiség volt, ott egy klubszobát mekkora összegből lehetne-e
alakítani?
Nagy János képviselő
Nagyon szűk az a helyiség, a padlásfeljáró pedig elég meredek.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen) szavazattal a
következő határozatot hozza:
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28/2014. (III. 3.) ÖKT. határozat
Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt
nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásáról

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról – szóló előterjesztését és úgy határoz,
hogy pozitív elbírálás alapján a fejlesztési támogatás összegét az alábbi
önkormányzati intézmények felújítására kívánja felhasználni:
- Önkormányzati hivatal tetőszerkezetének felújítása, teljes bádogozása, és
cserép cseréje,
- Óvoda tetőszerkezetének cseréje, teljes bádogozása és cserép cseréje,
- Faluház tetőszerkezetének felújítása, teljes bádogozása, cserép cseréje,
- Orvosi épület szigetelése és homlokzat felújítása.
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
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület nyílt
ülését 7 óra 45 perckor bezárom.
K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

Torma István

Homoki-Szabó József

jegyzőkönyv-hitelesítők

