JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 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 Magdolna képviselő
Torma István képviselő
(6 fő képviselő-testületi tag)
Tanácskozási joggal jelen van:
Toldi Zsolt jegyző
Meghívottként jelen van:
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja

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

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen) szavazattal elfogadja a 2014. augusztus 27-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:
4.) Felsőfokú képzésben részt vevők egyszeri támogatása
5.) Víziközművek gördülő fejlesztési tervének elkészítésére meghatalmazás a BÁCSVÍZ
Zrt.részére
6.) Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan felújítása

Az egyebek napirendi pont:
a.) A tanyagondnoki gépjárművekbe utólagosan beépített Navsky Nova GPS
rendszer megrendelése
b.) A településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat további módosítása
c.) Petőfi Sándor Általános Iskola festési munkálatainak költsége
d.) Előterjesztés a közmunkások munkájának elismerése tárgyában
A zárt ülés napirendi pont:
2.) Előterjesztés a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda személyi állománya tárgyában
3.) Önkormányzati ingatlan bérbeadása (Kossuth L. u. 1/2.)
1.)

Előterjesztés a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosítása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

2.)

Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
módosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

3.)

Előterjesztés a belső ellenőrzési feladatellátás vállalkozói szerződésének
meghosszabbítása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

4.)

Előterjesztés felsőfokú képzésben részt vevők egyszeri támogatása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

5.)

Víziközművek gördülő fejlesztési tervének elkészítésére meghatalmazás a
BÁCSVÍZ Zrt. részére
Előadó: Szász János polgármester

6.)

Előterjesztés önkormányzat tulajdonát képező ingatlan felújítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

7.)

Egyebek:
a.) A tanyagondnoki gépjárművekbe utólagosan beépített Navsky Nova GPS
rendszer megrendelése
Előadó: Szász János polgármester
b.) A településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat további
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módosításáról
Előadó: Szász János polgármester
c.) Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola festési munkálatainak
költsége tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
d.) Előterjesztés a közmunkások munkájának elismerése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Zárt ülés:
1.)

Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

2.)

Előterjesztés a Csicsergő Óvoda személyi állománya tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

3.)

Önkormányzati ingatlan bérbeadása (Kossuth L. u. 1/2)
Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen) szavazattal elfogadja a 2014. augusztus 27-i testületi ülés
napirendjére tett javaslatot.
Szász János polgármester
Javaslom, hogy a képviselő-testület zárt üléssel kezdje meg a munkáját.
A képviselő-testület 15 órakor nyílt ülés keretében folytatja a munkáját.
Szász János polgármester kérem, hogy az Egyebek napirendi ponton belül a tanyagondnoki

gépjárművekbe utólagosan beépített Navsky Nova GPS rendszer megrendelése tárgyú
előterjesztést tárgyaljuk meg a meghívott vendég miatt.
A Képviselő-testület egyetértett.

IV. napirend
E g y e b e k:
a.)

Tanyagondnoki gépjárművekbe utólagosan
Navsky Nova GPS rendszer megrendelése

beépített
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Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Szeretnék egy GPS nyomkövető rendszert beépíttetni a tanyagondnoki gépkocsikba. A GPS
alapú járműkövető rendszer használata segíti és megkönnyíti a tanyagondnokok munkáját,
valamint nagyban hozzájárul a járművek költséghatékony üzemeltetéséhez. Az elektronikus
menetlevél mellett még nyomon követh
ető, hogy ki mikor tankol, ki hol mennyi időt tölt. A havi díja 3.500,- Ft/hó lenne.
Nagy János képviselő
Mennyibe kerül ezt a két kocsiba beszerelni és mennyi ennek az éves fenntartási költsége?
Valami probléma van a tanyagondnoki kocsik körül, hogy a rendszer beépítése most lett
indokolt?
Szász János polgármester
Nem történt semmi, csak költséghatékonyabban szeretném üzemeltetni a tanyagondnoki
gépjárműveket. Az alapeszköz egységára 32.000,- Ft, a beszerelésé 8.000,- Ft. A díjcsomag
egységára 3.500,- Ft/hó. A díjak nettó összegek. Az indulástól a megállásig nyomon követi a
rendszer a gépjárműveket. A fogyasztást is ki tudja mutatni sofőrre bontva, mivel kódszámos
vezetőazonosításra is van lehetőség.
Tóth Vince 15 óra 10 perckor megérkezik az ülésre.
Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja
Ha nem jár a motor azt is érzékeli a rendszer, a terhelést is számolja.
Kajtár Béla a Secret Control GPS Kft. üzletkötője 15 óra 15 perckor megérkezik az ülésre.
Szász János polgármester
Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen Kajtár Bélát a Secret Control GPS Kft. üzletkötőjét és
kérem, hogy mondjon néhány szót erről a szolgáltatásról.
Kajtár Béla üzletkötő
Egy magyar fejlesztésről van szó. Sokan választanak bennünket, ügyfeleink között tudhatjuk
például a Postát, a Megyei Kormányhivatalt. Ez a rendszer nyomon követi, hogy az elvégzett
feladatokat úgy és azon az útvonalon hajtották-e végre a sofőrök, ahogyan azokat kell, és azt,
hogy adott pillanatban hol tartózkodnak. Az összes adathoz hozzáfér az önkormányzat, a
rendszer készít egy elektronikus menetlevelet is. A menetlevél a NAV követelményeknek
megfelel. Digitális formában tárolja a rendszer az adatokat, a járműről minden percben
jönnek az adatok. Nincs időbeni korlát, eltárolja az adatokat az ügyfélről. Tudunk üzemanyag
fogyasztás ellenőrzést is csinálni. Ahová mennek a gépjárművek és az nem belterület, meg
kell nevesíteni a helyeket. Megkönnyíti a munkáját azoknak az embereknek is, akik az
adminisztrációs rendszerben dolgoznak.
Annyi embernek adunk kódot, amennyien használják a gépjárművet.
Homoki-Szabó József képviselő
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Van-e ilyen nyomkövető rendszer már beépítve tanyagondnoki gépjárművekbe?
Kajtár Béla üzletkötő
Nem tudom megmondani, hogy van-e ilyen rendszer már beépítve tanyagondnoki autókba.
Homoki-Szabó József képviselő
Ezeknek a gépjárműveknek sok helyen meg kell állni, ezt hogyan jelzi a rendszer?
Kajtár Béla üzletkötő
Virtuális kerítést húzunk azon pontok köré ahol a kocsiknak meg kell állni. A rendszerben
nemcsak térképészeti képünk van, hanem műholdas is. Ha megáll a jármű, van egy olyan
kimutatás, hogy járó motorral történt-e az állás.
Homoki-Szabó József képviselő
Naponta körül-belül ötven helyen áll meg a gépjármű, melyik célszerűbb leállítani vagy
újraindítani a motort?
Kajtár Béla üzletkötő
Nem tudnám megmondani. A rendszer térképszerűen mutatja, hogy hol történt a leállás. Ha
adott körön belül van, tudok óra, percre szűrni.
Szász János polgármester
Hogyan alakul a rendszer kedvezményes ára?
Kajtár Béla üzletkötő
Az alapeszköz kedvezményes egységára 32.000,-Ft, a beszerelés kedvezményes egységára
8.000,- Ft. A tasztatúra sofőrazonosítsási eszköz egységára 7.000,- Ft, a beszerelés egységára
3.000,- Ft.
A havi szolgáltatási díj 3.500,- Ft/hó. A díjak nettó összegek. A szerződésben 3 éves
hűségidő van kikötve, három év után a szerződés határozatlan idejűvé válik.
Szász János polgármester
Véleményem szerint ez a rendszer segíti a tanyagondnokok munkáját, kérem a képviselőtestület tagjait, hogy járuljanak hozzá, hogy megrendelhessük a Navsky Nova GPS
berendezést
.
Homoki-Szabó József képviselő érintettség miatt nem kíván részt venni a szavazásban.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5
szavazattal a következő határozatot hozza:

132/2014. (VIII.27.) ÖKT. határozat
Tanyagondnoki gépjárművekbe utólagosan
beépített Navsky Nova GPS rendszer megrendelése

igen)
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H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a tanyagondnoki gépjárművekbe utólagosan beépített
Navsky Nova GPS rendszer megrendeléséről szóló - előterjesztését, és
hozzájárul, hogy a tanyagondnoki kocsikba Navsky Nova GPS rendszer kerüljön
beépítésre.
A képviselő-testület a szolgáltatási keretszerződést a megküldött formában
elfogadja.
A telepített eszközök egységárát és a telepítés díját a szolgáltatási keretszerződés
tartalmazza.
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

I. napirend
Előterjesztés a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetésének módosítása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
Toldi Zsolt jegyző
A Közös Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítására az I. félévben történt változások
miatt volt szükség.
A bevételi oldalon az állami támogatás nő a bérkompenzáció összegével 461 eFt-al.
Az országgyűlési képviselők választásra és az Európai uniós parlamenti választásra a székhely
település kapta meg a fedezetet, ez előbbi esetben 1 000 e Ft, utóbbinál 974 e Ft volt. A
felhasználás a településekre kapott támogatási összeg szerint történt.
Petőfiszállás Község Önkormányzata nettó 5 eFt/fő bérkiegészítés állapított meg az
önkormányzati dolgozóknak, melyet kiterjesztett a Közös Hivatal petőfiszállási állományába
tartozó ügyviteli dolgozókra is. Erre a fedezetet 350 eFt-ot az Önkormányzat biztosítja.
A kiadási oldalon beépül a bérkompenzáció és járuléka, illetve a választásokra kapott
támogatás összege.
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Petőfiszállás vonatkozásában a dologi kiadásból átcsoportosításra kerül személyi juttatásra és
járulékára a műszaki ügyintéző díja, mivel az 2014. február 1-től megbízási díjként kerül
kifizetésre.
A Közös Hivatal működésére kapott állami támogatásból Petőfiszállásnak 909 eFt, míg
Pálmonostorának 3.571 eFt szabad pénze maradt, mely a dologi kiadások között a vásárolt
közszolgáltatás soron szerepelt.
Ennek terhére került megállapításra Petőfiszálláson:
- 1 fő 3 órás pénzügyi dolgozó megbízási díja és járuléka 2014. december 31-ig 522 eFt
összegben,
- valamint továbbképzésre 100 eFt,
összes, felhasználás 622 eFt, a maradvány 287 eFt, mely továbbra is a vásárolt
közszolgáltatások során szerepel.
Pálmonostora község 3.571 eFt-os szabad pénze terhére az alábbiak kerültek megállapításra:
- Pálmonostora kirendeltség jutalma 465 eFt,
- 1 fő pénzügyi dolgozó megbízási díja és járuléka 2014. december 31-ig 838 eFt,
- Mihályi Zsolt választási megbízási díja és járuléka 23 eFt,
- továbbképzésre 50 eFt,
összes, felhasználás 1.376 eFt, a maradvány 2.195 eFt, meg továbbra is a vásárolt
közszolgáltatások során szerepel.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy tárgyalják meg az előterjesztést, majd fogadják el a
határozat-tervezetet.
Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja.
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a határozattervezetet.

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

133/2014. (VIII.27.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetésének módosítása

H A T Á R O Z A T:

igen)
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1./ Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei
együttes ülésükön a Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek Közös Hivatala 2014. évi
költségvetését
66.631 e Ft bevétellel és,
66.631 e Ft kiadással állapítják meg.
2./ Az intézmény működtetését biztosító finanszírozási összetétel :
a.)

Állami támogatás
63 436 000 Ft
13,75 fő elismert létszámra
4 580 000 Ft/fő
Bérkompenzáció
461 000 Ft
Települések közötti megosztás lakosságszám alapján:
Petőfiszállás 1565 fő
22 332 000 Ft
Pálmonostora 1872 fő
26 888 000 Ft
Gátér
991 fő
14 216 000 Ft
Összesen:
4428 fő

b.)

Önkormányzati hozzájárulás
Gátér Község Önkormányzata hj
Petőfiszállás Községi Önkor. Hj

1 221 000 Ft
871 000 Ft
350 000 Ft

c.)

Műk. célú támogatás ért. bevételek
Országgyűlési Képv. választás
Európai Unios Parlamenti választás

1 974 000 Ft
1 000 000 Ft
974 000 Ft

3./ Az intézmény kiadása
Megnevezés
Petőfiszállás Pálmonostora Gátér
Összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN
14 973
15 899
10 451
41 323
MUNKAADÓKAT TERHELŐ
3 920
4 258
2 785
10 963
JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS
HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
ÖSSZESEN
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
4 861
7265
2 219
14 345
Dologi kiadásból -Vásárolt
287
2 195
0
közszolgáltatások során- szabad
pénzeszköz
Összesen
23 754
27 422
15 455
66 631

4./ A költségvetési szerv engedélyezett létszámkerete (fő)
Megnevezés
Petőfiszállás Pálmonostora Gátér
Összesen
Köztisztviselők
5,25
5
3,25
13,5
Jegyző
1
Aljegyző
1
Adminisztratív
0,5
Összesen
16
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Felelős: Szász János polgármester
Rádiné Gémes Ildikó polgármester
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
Toldi Zsolt jegyző

II. napirend
Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének módosítása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A 2014.évi költségvetési rendelet módosítása vált szükségessé a 2013. évi pénzmaradvány
beépítése, valamint a 2014. évben eddig meghozott döntések és ismertté vált feladatok
előirányzatainak beépítése miatt. A módosítás eredményeként a költségvetés főösszege
23.394 e Ft-al nő.
A bevételi oldalon a I. Önkormányzatok működési támogatásai soron a növekedés a Közös
Hivatal és az Önkormányzat esetében kapott bérkompenzáció miatt jelentkezik, a II. Egyéb
működési célú támogatások bevételei (államháztartáson belül) sor a Közös Hivatal mint
Helyi Választási Iroda országgyűlési képviselő választásra és az európai uniós választásra
kapott pénzösszegével emelkedik. Növekedést jelent még a bevételi oldalon a IV. Működési
bevételeknél a Kossuth u. 45. és a Pártház bérlői által fizetendő várható bérleti díj és a
Petőfiszállás, 266. hrsz építési telek áfájának változása.
A 2013. évi pénzmaradvány növekmény a VI. Pénzmaradvány igénybevételénél került
beépítésre és így 40.000 eFt-t eredeti előirányzatból 51.705 eFt-t lett a pénzmaradvány, vagyis
11.705 eFt-al nő. Önkormányzatunk „Adósságkonszolidációban részt nem vett települései
önkormányzatok fejlesztési támogatása” a VII. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
soron növeli a bevételeket az Érdekeltségnövelő pályázattal együtt. A VIII. Felhalmozási
bevétel nő a Petőfiszállás, 266. hrsz építési telek eladása miatt .
A kiadásokon belül a I. Működési költségvetésben a 1. Személyi juttatás nő az
Önkormányzatnál a bérkompenzációval, Fődi József karbantartó illetményének rendezésével
2014-es évre, az önkormányzati dolgozók, közalkalmazottak és MT alá esők
illetménykiegészítésével, a Faluházban dolgozó 1 fő munkaidejének 2014.03.01-től 4 óráról6 órára változásával, 204.03.27-től 1 fő karbantartó alkalmazásával valamint Molnál Lajos 25.
éves jubileumi jutalom és szabadság megváltásával.
Itt kerül sor még a képviselői tisztelet díj zárolására 2013.12.01-től – 2014.09.30-ig.
Átcsoportosításra kerül 50 eFt a Közfoglalkoztatásban lévők szakfeladatról az önkormányzati
alap kormányzati szakfeladatra.
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A Közös Hivatalnál szintén nő a személyi juttatás a bérkompenzáció, a közös hivatali
dolgozók, köztisztviselők illetménykiegészítésével, valamint a választásokra kifizetett
személyi juttatásokkal. A Hivatalnál 2.518 eFt a dologi kiadásokból személyi juttatásra és
járulékra kerül átcsoportosításra. Ennek oka Petőfiszálláson a műszaki ügyintéző megbízási
díjának átemelése, mivel az a dologi kiadások között volt tervezve, a továbbképzésre
fordítandó összeg emelése, mivel a tervezett összeg nem elegendő, Pálmonostorán az
52/2014, 53/2014-es önkormányzati határozatok alapján 1 fő 4 órában alkalmazott pénzügyi
dolgozó megbízási díja, a tanyagondnok országgyűlési választásra szóló megbízási díja, a
köztisztviselők jutalmazása valamint továbbképzésre fordítandó összeg
A Petőfiszállási Csicsergő Óvodánál szintén megtalálható a közalkalmazottak
illetménykiegészítése valamint 1 fő részmunkaidőben dolgozó óvónő munkaidejének 8 órára
való emelésével járó illetmény növekedés 2014.04.01-től – 2014.06.30-ig.
A 2. Munkaadót terhelő járulék a Személyi juttatással összefüggésben változik. A dologi
kiadások jelentős mértékben változnak, új feladatok kiadásai épülnek be ide az Önök korábbi
határozatinak megfelelően. Ezek tételes felsorolása az előterjesztésben szerepel.
A 4. Működési célú pénzeszköz átadásnál a Közös Hivatal működésére átvett támogatás
maradványa átadásra kerül Pálmonostorának és Gátért Község Önkormányzatának.
A II. Felhalmozási kiadásoknál részletesen kerül bemutatásra az „Adósságkonszolidációban
részt nem vett települései önkormányzatok fejlesztési támogatására” kapott 20.000 e Ft
felhasználása.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést tárgyalják meg, majd fogadják el a
rendeletmódosítást.
Homoki-Szabó József az Ügyrendi bizottság elnöke
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja.
Rádi Györgyi a Pénzügyi bizottság elnöke
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja.
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén a képviselő-testület tagjainak szavazásra bocsátom a rendelettervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét a Petőfiszállás
Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint:
PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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5/2014.(VIII.28.)
önkormányzati rendelete
Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

III. napirend
Belső ellenőrzési feladatellátás vállalkozói szerződésének
meghosszabbítása
Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.
Toldi Zsolt jegyző
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátására az
Önkormányzat és Alács Gyuláné költségvetési ellenőr között megkötött vállalkozási
szerződés 2014. augusztus 31-én lejár.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testület hozzájárulását a vállalkozási szerződés 2014.
december 31-ig történő meghosszabbításához változatlan feltételekkel (havi bruttó 25.000,Ft összegű díjazásért.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és a határozattervezet elfogadására.
Rádi Györgyi a Pénzügyi bizottság Elnöke
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6
szavazattal a következő határozatot hozza:

igen)

134/2014. (VIII.27.) ÖKT. határozat
Belső ellenőrzési feladatellátás vállalkozói
szerződésének meghosszabbítása

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi
Zsolt jegyző előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot hozta:
1.) Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
belső ellenőrzési feladatok ellátására Alács Gyuláné (Kiskunfélegyháza,
Damjanich u. 11.) költségvetési ellenőrrel megkötött vállalkozási szerződést
2014. december 31-ig változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Szász János polgármestert a vállalkozói
szerződés aláírására és felkéri a jegyzőt, hogy a határozat tartalmát a
költségvetési rendelet következő módosításakor vegye figyelembe.
Felelős: Toldi Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

IV. napirend
E g y e b e k:

b.)

A településrendezési terv és helyi építési szabályzat
további módosításáról

Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy Petőfiszállás településrendezési tervének
további módosítására még két újabb kérelem érkezett, valamint szükség van még az
önkormányzat tulajdonában lévő 84, 85, 86, 87. hrsz-ú területek zöldövezetből, beépítésre
szánt területbe történő átsorolására.
Toldi Zsolt jegyző
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A településrendezési terv módosításával kapcsolatos költségek kiszámlázásra kerülnek a
kérelmezők részére.
Szász János polgármester
A képviselő-testület hozzájárulását kérném, hogy elindíthassuk a településrendezési terv és
helyi építési szabályzat további módosítását a felsorolt helyrajzi számok tekintetében.

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

igen)

135/2014. (VIII.27.) ÖKT. határozat
A településszerkezeti terv és helyi
építési szabályzat további módosításáról

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat további módosításáról
szóló - előterjesztését és a következő településfejlesztési döntést hozta:
I.

A településrendezési terv és helyi építési szabályzat további módosítását
kezdeményezi, amely a következőkre terjed ki:
a.) a Petőfiszállás Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 84, 85, 86. 87. hrsz-ú
területek zöldövezetből beépítésre szánt területbe történő átsorolása.
b.) a Komfort Style ( Petőfiszállás, Árpád u. 38.) kérelmére a cég tulajdonában
lévő 168/56. hrsz-ú ingatlan kereskedelmi és szolgáltató övezetbe történő
sorolása.
c.) a Kiss Torma Kft. ( Petőfiszállás, Tanya 513.) tulajdonát képező 022/50. hrsz-ú
ingatlan kereskedelmi és szolgáltató övezetbe történő átsorolása.

II.

Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó jogszabály (a településfejlesztési
koncepcióról, a településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(X.8.)Korm.rendelet) szerinti tájékoztatás elvégzésére, majd annak
eredménye szerint a kérelmezők anyagi teherviselése mellett árajánlat alapján a
településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása tervezési munkáinak
megrendelésére.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

136/2014. (VIII.27.) ÖKT. határozat
A településfejlesztési koncepció, az integrált
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településfejlesztési stratégia és a településrendezési
eszközök tervezésének egyeztetési szabályai

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Szász János
polgármester - a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök tervezésének egyeztetési szabályairól szóló - előterjesztését és az
alábbi határozatot hozta:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§.-ban meghatározott feladatkörében eljárva a
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési
eszközök tervezésének partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiakban határozza meg:
1. A partnerek köre
A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és a településrendezési
eszközök Kormányrendelet szerinti tervezési, egyeztetési és elfogadási eljárásaiban a
partnerségi egyeztetés résztvevői (továbbiakban: partnerek):
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia eljárásaiban:
helyi országgyűlési képviselő
önkormányzati képviselők
Megyei Építészkamara
Megyei Mérnöki Kamara
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Megyei Agrárkamara
községben működő valemennyi elismert egyház
közműszolgáltatók (gáz-,villany-,víz-csatorna-, hírközlési szolgáltatók)
Tömegközlekedési közszolgáltatók (volán, vasút)
településrendezési eszközök
teljes eljárásban: új tervezésnél felülvizsgálatnál és módosításnál
közműszolgáltatók (gáz-,villany-,víz-csatorna-, hírközlési szolgáltatók)
érintett ingatlantulajdonosok
egyszerűsített eljárásban: olyan módosításnál, amikor lényegi változás nincs (nincs új
beépítés, infrastrukúra-, zöld-, erdő-,vízgazdálkodási-, természetközeli terület nem változik.)
közműszolgáltatók (gáz-,villany-,víz-csatorna-, hírközlési szolgáltatók)
tárgyalásos eljárásban:
kiemelt beruházás vagy kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet esetében a teljes eljárás
szerinti partnerek
magasabb szintű jogszabály átvezetése és elírás javítása esetében partnereket nem szükséges
bevonni
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A partnerek köre az egyes eljárásokban bővíthető, amennyiben a szakmai kérdés
megítélésében ezt a polgármester szükségesnek látja.
2. A partnerek tájékoztatásának módja, eszköze
A Kormányrendelet szerinti eljárási szakaszokban a partnereket az előzetes tájékoztatási
szakaszban írásban keresi meg a Polgármester, míg a további szakaszokban a partnereket
értesíti a tervezetek honlapon való elérhetőségéről és a szükséges véleménykérésről.
Amennyiben a partner jelezte az elektronikus kapcsolattartás akadályát, úgy a továbbiakban
az általa kért módon kerül megkeresésre.
3. Partnerségi egyeztetésben beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálása,
elfogadásának illetve el nem fogadásának módja, nyilvántartása
A településfejlesztési koncepció eljárásában az előzetes tájékoztatási szakaszában és
koncepció tervezet véleményezési szakaszában a bevont partnerek megadott határidőben
benyújtott írásos véleményeit az ügy aktájában kell megőrizni és másolatban a megbízott
tervezőnek átadni.
Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetéhez bevont partnerek megadott határidőben
benyújtott írásos véleményeit az ügy aktájában kell megőrizni és másolatban a megbízott
tervezőnek átadni.
A településrendezési eszközök teljes és egyszerűsített eljárásaiban a bevont partnerek
megadott határidőben benyújtott írásos véleményeit az ügy aktájában kell megőrizni és
másolatban a megbízott tervezőnek átadni.
4. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és
településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
A Tervek kormányrendelet szerinti egyeztetési és elfogadási rendje szerinti nyilvánosságot,
valamint az egyes eljárási szakaszokban elfogadott tervezetek, tervek hozzáférését a település
honlapján kell biztosítani.
5. Nyilvánosság
A településrendezési eszközök teljes eljárásában a Kormányrendelet szerinti véleményezési
szakaszában a partnerek megkeresésével egyidejűleg és azonos határidőben a település
lakosságának véleményezési lehetőséget szükséges biztosítani hirdetőtáblai kihelyezéssel és
honlapon keresztül. Az erről való felhívást a honlapon kell közölni. Az így beérkezett
véleményeket a partnerek véleményeivel azonos módon kell feldolgozni.

Határidő: folyamatosan
Felelős: Szász János polgármester

c.)

Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola festési
munkálatainak költsége tárgyában
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Szász János polgármester
Az iskolaépületek homlokzatának a festését elvállalta Rabi József Jászszetnlászlói
vállalkozó, de segítségül még négy embert kér maga mellé. Szeretném kérni a képviselőtestület tagjait, hogy az iskola festési munkálatainak anyagköltségére 300.000,- Ft és a
munkadíj költségére 250.000,- Ft anyagi fedezetet biztosítson.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg ezeket a költségeket.

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

igen)

137/2014. (VIII.27.) ÖKT. határozat
Petőfi Sándor Általános Iskola
festési munkálatainak költsége

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Petőfi Sándor Általános Iskola festési munkálatainak
költségéről – szóló előterjesztését és úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor
Általános Iskola festési munkálatainak anyagköltségére 300.000,- Ft, a munkadíj
költségére 250.000,- Ft összeget biztosít a saját költségvetésre terhére.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendeletmódosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős: Toldi Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

d.)

Előterjesztés a közmunkások munkájának elismerése
tárgyában
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Szász János polgármester
Nagyon sokat dolgoztak a közmunkásaink munkaidőn túl és a hétvégi napokon is, ahhoz,
hogy a hivatalnál, a művelődési háznál és az iskolánál a felújítási munkálatok határidőben
elkészülhessenek. Szeretném valamilyen formában elismerni nekik ezt a munkát, ehhez kérem
a képviselő-testület hozzájárulását.
Gyöngyösi Péter képviselő
Javaslom, hogy hatalmazzuk fel a polgármestert, hogy belátása szerint döntsön a
közmunkások jutalmazásában.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

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

igen)

138/2014. (VIII.27.) ÖKT. határozat
Előterjesztés a közmunkások munkájának
elismerése tárgyában

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a közmunkások munkájának elismeréséről szóló –
előterjesztését és úgy határoz, hogy az önkormányzati intézmények felújításánál
részt vevő közmunkásokat anyagi elismerésben részesíti az intézményeknél
elvégzett többletmunkák miatt.
A képviselő-testület az elismerés költségeiről részletes tájékoztatást kér.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendeletmódosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős:

Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Határidő: azonnal
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V. napirend
Előterjesztés felsőfokú képzésben részt vevők
egyszeri támogatása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Szász János polgármester
Több felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal jelezte már nálam, hogy szeretne
támogatást kapni az önkormányzattól, mivel a beiskolázási költségek igen magasak. A tavalyi
évben támogatta a testület a felsőfokú intézményben tanulókat, akkor minden hallgató kapott
10.000,- Ft anyagi támogatást.
A támogatás az alábbi feltételek mellett lenne adható: petőfiszállási lakhely, főiskola, vagy
egyetem nappali tagozatos hallgatói jogviszonyt alátámasztó iskolai igazolás, írásban
benyújtott kérelem a képviselő-testülethez. Szeretném ha ebben az évben is támogatnánk
ezeket a tanulókat.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá, hogy hirdetmény útján
tájékoztassuk a fiatalokat.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg az elhangzottakat.

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

igen)

139/2014. (VIII.27.) ÖKT. határozat
Felsőfokú intézményben továbbtanulók
anyagi támogatása

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a felsőfokú intézményben továbbtanulók anyagi
támogatásáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a főiskolán, vagy
egyetemen tovább tanuló helyi fiatalok részére 10.000,- Ft anyagi támogatást
nyújt a saját költségvetése terhére.
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A képviselő-testület az anyagi támogatás folyósításánál az alábbi szempontokat
kéri figyelembe venni:
 Főiskolán, vagy egyetemen folytatott tanulmányok,
 Nappali tagozatos képzés,
 Iskolalátogatási igazolás bemutatása,
 Írásban benyújtott kérelem a képviselő-testülethez,
 Benyújtási határidő: 2014. október 10.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a határozat hirdetmény
útján történő közzétételéről.
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

VI. napirend
Víziközművek gördülő fejlesztési tervének elkészítésére
meghatalmazás a BÁCSVÍZ Zrt. részére
Előadó: Szász János polgármester
Szász János polgármester
A BÁCSVÍZ Zrt. levélben kereste meg önkormányzatunkat a víziközművek gördülő
fejlesztési tervével kapcsolatosan. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény
11. §.(1) bekezdése szerint, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében
ágazatonként 15 év időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv
felújítási és pótlási tervből áll. A víziközművek üzemeltetésére vagyonkezelési szerződésünk
van a BÁCSVÍZ Zrt-vel.
Az önkormányzatnak megbízást kell adni a BÁCSVÍZ Zrt. részére, hogy nevünkben és
helyettünk eljárva a gördülő fejlesztési tervet készítse el és nyújtsa be jóváhagyásra a Magyar
Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz.
A levélhez mellékeltek egy meghatalmazást, amit alá kell írni és vissza kell küldeni a
BÁCSVÍZ Zrt.-nek.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a felhatalmazás aláírásához.

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

igen)
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140/2014. (VIII.27.) ÖKT. határozat
Víziközművek gördülő fejlesztési tervének
elkészítésére meghatalmazás a BÁCSVÍZ Zrt. részére

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Víziközművek gördülő fejlesztési tervének elkészítésére
meghatalmazás a BÁCSVÍZ Zrt. részére
tárgyú
– előterjesztését és
meghatalmazza a BÁCSVÍZ Zrt-t a vízkiközművek gördülő fejlesztési tervének
elkészítésével és annak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz
történő benyújtásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester

VII. napirend
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan felújítása
Előadó: Szász János polgármester
Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy Bakodi István vállalkozó az iskola
melléképülete tetőszerkezetének felújítására
(cserépvásárlás) benyújtotta árajánlatát
amelynek összege 60.000,- Ft. Az emlékparkban felállított harang, tartószerkezetének
anyagköltsége 90.000,- Ft.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el ezeket a költségeket.

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

141/2014. (VIII. 27.) ÖKT. határozat
Önkormányzat tulajdonát képező
ingatlan felújítása
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(tetőcserépvásárlás, harangláb anyaköltsége)

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – önkormányzat tulajdonát képező ingatlan felújításáról
szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola
melléképület tetőszerkezetének felújítására, valamint az emlékparkban felállított
harang tartószerkezetének anyagköltségére beérkezett árajánlatok közül Bakodi
István Jászszentlászló, Alkotmány u. 9. szám alatti vállalkozó árajánlatát fogadja
el az alábbiak szerint:
- Petőfi Sándor Általános Iskola melléképület tetőszerkezete felújításának
cserépvásárlás költsége 60.000,- Ft.
- Az emlékparkban felállított harang tartószerkezetének költsége 90.000,Ft.
A képviselő-testület a költségeket az önkormányzat költségvetésének terhére
biztosítja.
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
A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásával kapcsolatos határozathozatal zárt
ülés keretében folyt, most ismertetem a 130/2014. (VII.27.) ÖKT. határozatot, amely a
következő:

130/2014. (VII. 27.) ÖKT. határozat
A Helyi Választási Bizottság tagjainak
megválasztása

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi
Zsolt jegyző, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője előterjesztését, és
Petőfiszállás településen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
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23. §-ában foglaltakat figyelembe véve az alábbi személyeket választja meg a
Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak:
Balla László Sándorné tag 6113 Petőfiszállás, Ady Endre utca 2.
Fődi Józsefné tag
6113 Petőfiszállás, Árpád utca 20.
Rádi Sándor Róbertné tag 6113 Petőfiszállás, Tanya 271.
Süveges Dóra póttag
Lajkó Istvánné póttag

6113 Petőfiszállás, Tanya 738.
6113 Petőfiszállás, Dózsa György u. 31.

Határidő: folyamatos
Felelős: Toldi Zsolt jegyző, dr. Torma Andrea aljegyző
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
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

Rádi Györgyi

Gyöngyösi Péter

jegyzőkönyv-hitelesítők

