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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.
november 06-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
Rádi Györgyi Magdolna képviselő
Sinkó József képviselő (4 fő képviselő-testületi tag)

Tanácskozási joggal jelen van:
Toldi Zsolt jegyző
dr.Torma Andrea aljegyző

Szász János polgármester
16 órakor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6
képviselőből 4 fő jelen van, így a polgármesterrel jelen van 5 fő. Nagy János és
Homoki-Szabó József képviselők igazoltan vannak távol az ülésről.
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 (5
igen) szavazattal elfogadja a 2014. november 6-i testületi ülés
jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett
javaslatot.
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Szász János polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.) Belvízvédelmi készültség elrendelése
Előadó: Szász János polgármester

2.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatása
Előadó: Szász János polgármester

3.) Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósítandó tanterem beruházással kapcsolatos ingóságok ingyenes
tulajdonba adása
Előadó: Szász János polgármester

4.) Közvilágítás karbantartására kapott állami támogatás felhasználása
Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5
igen) szavazattal elfogadja a 2014. november 6-i testületi ülés
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Belvízvédelmi készültség elrendelése

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
A lehullott jelentős csapadék miatt a belvíz elöntötte a tanyavilágot. Egymást követik a
lakossági bejelentések. A víz már a belterületi házak pincéiben is megjelent. A
vízmennyiséget senki sem korlátozza. A csatornákon nem folyik el megfelelően a víz,
mert nincsenek rendbe tartva. A vízügyi szakembereknek sokkal nagyobb hangsúlyt
kellett volna fektetni a megelőzésre. Szabó Lászlónétól egészen Iványi Árpád
ingatlanáig egybefüggő vízgyűjtő terület van. Ha további esőzések lesznek komoly
veszély fenyegeti az ingatlanokat. Átemelő szivattyúval a Péteri-tóba kellene



3

szivattyúzni a vizet, de ez csak akkor lehetséges ha II. fokú belvízvédelmi készültség
van elrendelve.
A Katasztrófavédelmi Kirendeltség kint volt és felmérte a helyzetet. A lehullott
jelentős mennyiségű csapadék miatt a belvíz elöntöttség és a vizek kártételei
megelőzése miatti teendő intézkedések megtétele érdekében Petőfiszállás Község
közigazgatási területére II. fokú belvízvédelmi készültséget kell elrendelni.

A védelmi munkák költsége kb. 200-300.000,- Ft között lesz majd, gödör, árkok ásása.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a költségekhez.

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

192/2014. (XI. 06.) ÖKT. határozat
Belvízvédelmi készültség
elrendelése

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a belvízvédelmi készültség elrendeléséről szóló –
előterjesztését és úgy határoz, hogy a belvízhelyzetre való tekintettel
szükségesnek tartja a II. fokú belvízvédelmi készültség elrendelését.

- A képviselő-testület 300.000,- Ft összeget különít el a belvízvédelmi
munkálatok elvégzésére.

- A képviselő-testület a belvízvédelmi munkálatok költségeiről részletes
tájékoztatást kér.

Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület

II. napirend

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása
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Előadó: Szász János polgármester

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 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján, 80 köbméter
keménylombos tűzifa vásárlásra. A 2013. november 4-én megérkezett
Belügyminisztériumi döntés alapján Önkormányzatunk 45 erdei köbméter fát kapott.
Önkormányzatunk további 5 köbméter fát vásárolt még a saját költségvetése terhére a
kedvezőbb szállítási feltételek miatt. Az 50 köbméter fa szállítási költsége 2.300,- Ft
ÁFA, ez összesen 146.050,- Ft. A támogatáshoz szükséges önerőt 45 köbméter fa után
57.150,- Ft-ot, az 5 köbméter utólag vásárolt fa után 95.250,- Ft-ot kell biztosítani.
Az önerő összegébe az októberi havi testületi ülésen jóváhagyott 101.600,- Ft önerő
beszámításra kerül.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a saját költségvetésük terhére biztosítsák még
a szükséges 50.800,- Ft önerőt , valamint a 146.050,- Ft szállítás költséget.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

193/2014. (XI. 06.) ÖKT. határozat
A helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló – előterjesztését és úgy határoz,
hogy

 a támogatáshoz még szükséges önerőt 50.800,- Ft összeget, valamint a
 szállítás költségét 146.050,- Ft összeget a saját költségvetése terhére

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

Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület

III. napirend

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósítandó tanterem beruházással
kapcsolatos ingóságok ingyenes tulajdonba adása

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
Felkérem a Jegyző Urat, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

Toldi Zsolt jegyző
Az általános iskola bővítésével kapcsolatban több feladat hárul ránk. Jogutódlási
kérelmet nyújtottunk be Kecskemétre. Az új intézmény új bútorokat kapott , ami
jelenleg állami tulajdon. Az önkormányzat a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél
kezdeményezhei a Magyar Állam tulajdonában lévő ingóságok önkormányzati
tulajdonba adását. Ezt a tényt határozat formájában kell rögzíteni, hogy a Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél el tudjuk indítani a tulajdonba adást.
A határozat arról szólna, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi és
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő ingóságok önkormányzati tulajdonba
adását. A tantermet oktató-nevelő feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba
venni és az iskoláskorú gyermekek oktatásához kívánja felhasználni. Az önkormányzat
vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
Erről kellene most szavazni a képviselő-testületnek.

Szász János polgármester
Észrevétele van-e valakinek?

Rádi Györgyi képviselő
Tulajdonképpen még két táblát kellene kapnunk az új tanterembe.

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5 igen)
szavazattal a
következő határozatot hozza:

194/2014. (XI.6.) ÖKT. határozat
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósítandó tanterem beruházással
kapcsolatos mobiliák ingyenes tulajdonba adása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósítandó tanterem beruházással kapcsolatos mobiliák ingyenes
tulajdonba adásáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy

1. Petőfiszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testület a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének
c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi
és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő ingóságok (határozat
melléklete) ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
pontjában …. meghatározott oktató-nevelő feladatainak ellátása
érdekében kívánja tulajdonba venni és az iskoláskorú gyermekek
oktatásához kívánja felhasználni.

3. Petőfiszállás Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek megtérítését.

4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az
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MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást
aláírja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester

Toldi Zsolt jegyző

III. napirend

Közvilágítás karbantartására kapott állami támogatás
felhasználása

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
Az állami támogatás felhasználására már csak egy hónapunk maradt. Két dolgot szeretnék
még a támogatásból megvalósítani. Az egyik a község területén lévő közvilágítás
felülvizsgálatát, karbantartását és javítását szeretném elvégezni.. Kérem a képviselő-testület
tagjait, hogy járuljanak hozzá a közvilágítási karbantartási költségeihez.
A másik dolog ami a támogatásból szeretnék megoldani az a földutak javítása, a kátyúk
feltöltése. Abban kérném a testület segítségét, hogy mely földutak legyenek kijelölve
rendbetételre. Darált betonnal lehetne feltölteni a gödröket, mert ez környezetbarát. A 300 m3
darált beton helyszínre szállítása és bedolgozási költsége nettó 5.500,-Ft/m3, összesen
1.650.000,- Ft.

Czombos Ferenc alpolgármester
Mi helyszínre szállítva vesszük át a zúzalékot, és mi dolgozzuk be?

Szász János polgármester
Lehozzák az autókkal a zúzalékot, a kátyúkat feltöltik és a földdel egy szintre kialakítják.

Czombos Ferenc alpolgármester
Egy-egy ilyen helyen mikor egy mélyedést eltüntetünk, érdemes lenne valamennyi homokot
tenni rá.

Szász János polgármester
Valószínű, hogy bizonyos rétegben teszünk rá homokot.

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

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

195/2014. (XI. 06.) ÖKT. határozat
Közvilágításra kapott állami támogatás
felhasználása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a közvilágításra kapott állami támogatás felhasználásáról
szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a közvilágításra kapott állami
támogatás összegéből a község közigazgatási területén lévő közvilágítás
felülvizsgálatát, karbantartását és javítását, valamint a kijelölt földutak
földútjavítási és karbantartási munkálataira kívánja megvalósítani.
 a közvilágítás felülvizsgálatáról, karbantartási és javítási költségeiről a

képviselő-testület részletes tájékoztatást kér.
 a földutak javításához szükséges 300 m3 darált beton költsége nettó

5.500,-Ft/m3, összesen: 1.650.000,- Ft.

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

Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester

Toldi Zsolt jegyző

Szász János polgármester
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a
testület nyílt ülését 18 órakor bezárom.

K.m.f.

Szász János Toldi Zsolt
polgármester jegyző

Rádi Györgyi Gyöngyösi Péter

jegyzőkönyv-hitelesítők




