
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én 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 
                         Torma István képviselő               (5 fő képviselő-testületi tag) 
                    
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
                         Toldi Zsolt jegyző 
                         Dr. Torma Andrea aljegyző 
 
Meghívottként jelen van: 
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja 
                          
 
 
Szász János polgármester 
7 óra 10 perckor megnyitom a képviselő-testület ülését. 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselőből 5 fő  
jelen van, így a polgármesterrel jelen van 6 fő.    
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Nagy János és Gyöngyösi Péter képviselőket kérem fel. 
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot. 

 
 
 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen) 
szavazattal elfogadja a 2014. március  12-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének 
és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot. 
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Szász János polgármester 
Javaslatot teszek az ülés napirendjére az alábbiak szerint:   
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 
 
 
1.) Előterjesztés a Tanyafejlesztési pályázat keretében megvalósítandó helyi termelői 

piac kivitelezésével kapcsolatban 
   Előadó: Szász János polgármester 

 
Zárt ülés: 

 
1.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása tárgyában 
            Előadó: Toldi Zsolt jegyző 

 
 
 

 
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)  
szavazattal  elfogadja a 2014. március 12-i  testületi ülés napirendjére tett 
javaslatot. 

 
 
 
 

I. napirend 
 

Előterjesztés a Tanyafejlesztési pályázat keretében  
megvalósítandó helyi termelő piac kivitelezésével kapcsolatban 

 
 
 

Előadó: Szász János polgármester  
 
 
Szász János polgármester 
A kivitelezési szerződés alapján már korábbi időpontban át kellett volna utalni az előleget az Elő-
Szer Kft-nek de azt még nem kaptuk meg a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivataltól annak 
ellenére, hogy a támogatási szerződés aláírásától számítva a 30 nap már eltelt. A képviselő-testület 
hozzájárulása nélkül nem akartuk utalni az előleget, amelynek kifizetése átmenetileg a saját 
költségvetésünk terhére történne. 
 
Toldi Zsolt jegyző 
Az általunk a kivitelezővel kötött szerződésben az szerepel, hogy a „Vállalkozó a teljesítés 
folyamán 1 db előleg- és 1 db végszámlát (sikeres átadás-átvételi eljárást követően) nyújthat be. 
Az előleg számla kibocsátása már korábbi időpontban megtörtént, de a teljesítést a részünkre 
folyósított előlegből szerettük volna megtenni. Ez azonban a mai napig nem érkezett meg annak 
ellenére, hogy a minisztérium tájékoztatása szerint minden rendben van a támogatással 
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kapcsolatban. A kivitelezési szerződés szerint a megrendelő 25 % előleget biztosít vállalkozó 
részére, aki jogosan tart igényt ezen összegre..” 
 
Szász János polgármester 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá az előleg kifizetéséhez.  
 
 
 
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)  szavazati 
aránnyal a következő határozatot hozza: 
     
 
                                      
29/2014. (III. 12.) ÖKT. határozat 
Előterjesztés a Tanyafejlesztési pályázat 
keretében megvalósítandó helyi termelői piac  
kivitelezésével kapcsolatban 
 

H A T Á R O Z A T : 
 
 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Szász János 
polgármester -  a Tanyafejlesztési pályázat keretében megvalósítandó helyi termelői 
piac kivitelezéséről szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy hozzájárul a 
kivitelezési szerződésben szereplő 4 306 525 Ft előlegnek az Elő-Szer Kft. részére a 
történő  kifizetéséhez az önkormányzat  saját költségvetésének a terhére. Az előleg 
ÁFA-ját az önkormányzat közvetlenül a NAV felé fizeti meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Szász János polgármester 

 
 

Rádi Györgyi képviselő 7 óra 15 perckor megérkezik az ülésre. 
 
 
Szász János polgármester 
A Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásával  kapcsolatos határozathozatal zárt ülés 
keretében folyt, most ismertetem a 30/2014. (III. l2.) ÖKT. határozatot, amely a következő: 
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30/2014. (III. 12.) ÖKT. határozat 
Szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak  megválasztása  
 

H A T Á R O Z A T : 
 

 
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Toldi Zsolt 
jegyző, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője előterjesztését, és Petőfiszállás 001. 
és 002. számú szavazóköreiben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 24. § (1) bekezdését figyelembe véve az alábbi személyeket választja meg a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak: 
 

01. számú Szavazatszámláló Bizottság: 
Szavazókör helye: Petőfiszállás, Ady Endre u. 1. (Művelődési Ház) 
Tagok:        Magyari Pálné, Petőfiszállás, Tanya 810. 
                   Polyókáné Csenki Erika, Petőfiszállás Árpád u. 10.  
                   Kis Miklós Petőfiszállás, Kossuth Lajos u. 26.  
 
Póttagok:    Budai Zoltán Lajosné, Petőfiszállás Tanya 378. 
                   Kisné Terecskei Tünde Aranka Petőfiszállás, Tanya 523/B.                    

 
 

02. számú Szavazatszámláló Bizottság: 
Szavazókör helye: Petőfiszállás, Ady Endre u. 1. (Művelődési Ház) 
 
Tagok:       Szűcs Sándorné, Petőfiszállás Dózsa Gy. u. 11. 
                  Toldi Sándorné, Petőfiszállás Kossuth L. u. 13. 
                  Petróczi Ildikó, Petőfiszállás Tanya 468. 
 
Póttagok:    Kis István Csaba Petőfiszállás, Tanya 290. 
                   Magyar Ferenc Istvánné, Petőfiszállás Kossuth L. u. 93. 

 
A képviselő-testület a szavazás napján feladatot ellátó 2 fő konyhai dolgozó és 1 fő 
tanyagondnok munkájának ellentételezésére a jegyzőkönyvvezetők nettó 
juttatásával megegyező mértékű fedezetet biztosít az önkormányzat 
költségvetésének a terhére. 

        
                  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Toldi Zsolt jegyző 
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Szász János polgármester 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület nyílt 
ülését 7 óra 20 perckor bezárom. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

 Szász János Attila                                                            Toldi Zsolt  
polgármester                                                                          jegyző 

 
 
 

Nagy János                  Gyöngyösi Péter 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 
 
 


