JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
november 26-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 Magdolna képviselő
Sinkó József képviselő
(6 fő képviselő-testületi tag)
Tanácskozási joggal jelen van:
Toldi Zsolt jegyző
Dr. Torma Andrea aljegyző
Meghívottként jelen van:
Torma István Pénzügyi bizottság tagja
Szász János polgármester
14 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 fő
képviselőből jelen van 6 fő, a polgármesterrel jelen van 7 fő.
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a
jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy János és Homoki-Szabó József képviselőket kérem
fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen) szavazattal elfogadja a 2014. november 26-i testületi ülés
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jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett
javaslatot.
Szász János polgármester
A napirendi pontokat javaslom kibővíteni az alábbiakkal:
Az egyebek napirendi pont:
f.) Előterjesztés a Kossuth L. u. 10. szám alatti üzlethelyiségek bérleti díja
tárgyában
g.) Konyhakert terület felajánlása
h.) Előterjesztés a Petőfiszállás Kultúrájáért és Egészségéért Közalapítvány
működése tárgyában
i.) Mikuláss Endréné háziorvos munkájának elismerése
j.) Előterjesztés buszvárónál kerékpártároló felújítása tárgyában
k.) Előterjesztés a Petőfiszállási Karitász szervezet támogatása tárgyában
l.) Előterjesztés Petőfiszállás Község közigazgatási területén közvilágítás
felülvizsgálata és karbantartása tárgyában
1.) Előterjesztés Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
SZMSZ-ének felülvizsgálata tárgyában.
Előadó: Dr. Torma Andrea aljegyző
2.) Előterjesztés Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
rendeletének módosítása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester
3.) Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása tárgyában.
Előadó: Dr. Torma Andrea aljegyző
4.) Előterjesztés a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosítása tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző
5.) Előterjesztés a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal alakítására, és
fenntartására vonatkozó megállapodás módosítása tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző
6.) Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2013.
évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester
7.) Előterjesztés a Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és
helyettes tag delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzat Társulásába tárgyában.
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Előadó: Szász János polgármester
8.) Előterjesztés a Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás
megszüntetése tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester
9.) Előterjesztés az időskorúak karácsonyi segélyezése tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester
10.) Előterjesztés a Lélekharangok KKt támogatási igénye tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester
11.) Előterjesztés a fogászati ellátás időtartamának növelése tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester
12.) Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat bankszámlavezető
pénzintézete tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester
13.) Beszámoló a Petőfiszállás I-II. számú Tanyagondnoki körzeteiben 2014
évben végzett munkáról
Előadó: Szász János polgármester
14.) Közmeghallgatás
15.) Egyebek:
Előadó: Szász János polgármester
a.) Előterjesztés a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda zárva tartása tárgyában.
b.) Tájékoztatás járda rekonstrukció tárgyában.
c.) Tájékoztatás belvízvédelmi intézkedésekről.
d.) Előterjesztés Szentkúti fák pótlása tárgyában.
e.) Falugyűlés időpontjának meghatározása
f.) Előterjesztés a Kossuth L. u. 10. szám alatti üzlethelyiségek bérleti díja
tárgyában
g.) Konyhakert terület felajánlása
h.) Tájékoztatás a Petőfiszállás Kultúrájáért és Egészségéért Közalapítvány
Közalapítvány
működése tárgyában
i.) Mikuláss Endréné védőnő munkájának elismerése
j.) Előterjesztés buszvárónál kerékpártároló felújítása tárgyában
k.) Előterjesztés a Petőfiszállási Karitász szervezet támogatása tárgyában
l.) Előterjesztés Petőfiszállás Község közigazgatási területén közvilágítás
karbantartása és
felülvizsgálata tárgyában
Zárt ülés:
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1.) Tájékoztatás a felsőfokú intézmény nappali tagozaton tanulmányokat folytató
személyek támogatása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester
2.) Előterjesztés szociális támogatás elbírálása tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző
3.) Előterjesztés az év végi jutalmazás tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen) szavazattal elfogadja a 2014. november 26-i testületi ülés
napirendjére tett javaslatot.
I. napirend
Előterjesztés Petőfiszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete SZMSZ-ének felülvizsgálata tárgyában

Előadó: Dr. Torma Andrea aljegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
Dr. Torma Andrea aljegyző
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy
az azt követő ülésen a törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
Az Mötv. 53. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik:
a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről;
b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról;
c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről;
d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés
rendjének fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről;
e) a nyilvánosság biztosításáról;
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról;
g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról;
h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről;
i) a közmeghallgatásról;
j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól;
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k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló
kötelezettségéről;
l) a képviselő-testület bizottságairól.
A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az új rendelet-tervezetet egységes
szerkezetben terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet elfogadására.

Rádi Györgyi a Pénzügyi bizottság Elnöke
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Nagy János az Ügyrendi bizottság Elnöke
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén a képviselő-testület tagjainak szavazásra bocsátom a rendelettervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal
elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról az alábbiak szerint:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

II. napirend
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Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
rendeletének 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 megnövekedett
bevételek valamint az eddig meghozott döntések és ismertté vált feladatok
előirányzatainak beépítése miatt. A módosítás eredményeképpen a költségvetés
főösszege 13.629 e Ft-al nő.
A bevételi oldalon a növekedést az I. Önkormányzatok működési támogatáson
belül a Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatásánál az óvodáztatási
támogatás és a gyermekétkeztetés támogatásának 2014. évi júniusi növekedése okozza,
a Működési célú központosított támogatásoknál az e-útdíj összeg található. A Helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatásainál a bevételt növeli a tanyagondnokok részére
járó szociális ágazati pótlék és az „Itthon vagy Magyarország szeretlek” pályázatra
kapott bevétel.
A II. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belül az
Önkormányzati választásra átvett valamint a közfoglalkoztatásra és a KLIK
tankerülettől átvett összeg található.
A közfoglalkoztatásra a kormányhivatal munkaügyi központjától átvett összeg
jelentősen nőtt, mivel a foglalkoztatás volumene a tervhez képest nagy mértékben
változott.
A III. Közhatalmi bevételek soron az iparűzési adó és az igazgatási szolgáltatási díj
összegének változása, növekedése épült be. Az iparűzési adó teljesítése több mint 6
millió Ft-tal haladta meg a tervet.
A IV. Működési bevételeknél az Tulajdonosi bevételeknél a közvetített szolgáltatás
összege emelkedett a Bácsvíz Zrt. vagyonkezelési díjával.
A V. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről soron a
Szállási napokra átvett pénzeszköz található (támogatók: Fókusz Takarékszövetkezet,
Puszta-Szem Kft., Bácsvíz Zrt.).
A Kiadásokon belül a 1. Személyi juttatás nő az Önkormányzatnál a közmunkások
jutalma a Polgármester bérnövekménye, Képviselői tiszteletdíj növekménye,
Képviselői tiszteletdíj lemondása, dolgozói illetmény kiegészítés 2 hóra,
közfoglalkoztatásra
átvett
bér
(Kormányhivatal
munkaügyi
központja),
közfoglalkoztatottak munkabérre, tanyagondnoki ágazati pótlék, közfoglalkoztatottak
betegszabadsága, reprezentációs költségek összegével.
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A Közös Hivatalnál szintén nő a személyi juttatás az Önkormányzati választásokkal
kapcsolatos megbízási díjak, illetmény kiegészítés, személyi juttatások
településenkénti átvezetésével valamint Pálmonostora 1 fő jutalma került átvezetésre.
A Petőfiszállási Csicsergő Óvodánál a dajkák részére járó „nehéz körülmények között
munkát végzők” pótléka, a fejlesztő gyógypedagógusok megbízási díja 2 hónapra
valamint a dolgozói illetmény kiegészítés átvezetése történt meg és saját hatáskörben a
betegszabadságra került átcsoportosításra a személyi juttatásokon belül.
A 2. Munkaadót terhelő járulék a személyi juttatásokkal összefüggésben változik.
A 3. Dologi és egyéb folyó kiadások jelentős mértékben változnak, új feladatok
kiadásai épülnek be e kiadási tételbe a T. Testület korábbi határozatinak megfelelően.
Ezek tételes felsorolása az előterjesztésben szerepel.
Közös Hivatalnál a szabad pénzeszköz terhére történtek a kiadások.
A 4. Működési célú pénzeszköz átadásnál a civil szervezetek támogatása található,
amelynek részletezését a 6. melléklet tartalmazza. Itt épül be a kiadási oldalon a
nappali tagozaton felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása és Nagycsaládos
Egyesület támogatása. A Nagycsaládos Egyesület a kapott támogatást 2014. december
20-ig visszafizeti. A társadalom és szociálpolitikai juttatásoknál a szociális tűzifa és
önereje valamint az óvodáztatási támogatás található. A működési c. pénzeszköz
átadás ÁHT-n belülre tartalmazza a nyári szociális gyermekétkeztetés visszafizetését, a
házi segélynyújtás és a gyepmesteri telep működési hozzájárulását valamint a KLIKnek adott pedagógus napi támogatást.
A II. Felhalmozási kiadásoknál részletesen kerül bemutatásra a beruházások, a
felújítások és az egyéb felhalmozási kiadások összege.
Kérem előterjesztésem megtárgyalását és a rendeletmódosítás elfogadását.
Rádi Györgyi a Pénzügyi bizottság elnöke
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Nagy János az Ügyrendi bizottság elnöke
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén a képviselő-testület tagjainak szavazásra bocsátom a rendelettervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét a Petőfiszállás
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Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2014.(XI.27.)
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
Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatásról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Dr.Torma Andrea aljegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.
Dr. Torma Andrea aljegyző
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 165/2014. (X.1.) ÖKT.
határozata alapján támogatási igényt nyújtott be a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM
rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján 80 m3 keménylombos tűzifára.
A 2014. november 4-én megérkezett értesítés alapján Önkormányzatunk részére 45 m3
támogatásról döntöttek. Ezen mennyiségen túl az önkormányzat további 5 m3 fa
vásárlását támogatta határozatával.
A BM rendelet 2. §- a alapján a települési önkormányzat a szociális rászorultság és a
2014. évi igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza.
Ezért vált szükségessé ezen rendelet megalkotása.
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Kérem előterjesztésem megtárgyalását és a rendeletmódosítás elfogadását.
Rádi Györgyi a Pénzügyi bizottság elnöke
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Nagy János az Ügyrendi bizottság elnöke
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Homoki-Szabó József képviselő
Egy korábbi testületi ülésen saját használatú fűrészgépre megszavaztunk egy bizonyos
összeget. Van-e előrelépés ebben az ügyben?
Szász János polgármester
Nem találtunk teljesítményben és a munkaügyi, biztonsági előírások tekintetében
megfelelő gépet. Olyan gépet tudunk csak megvásárolni, ami tanúsítvánnyal
rendelkezik.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén a képviselő-testület tagjainak szavazásra bocsátom a rendelettervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal
elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról az alábbiak szerint:
PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.
Dr.Torma Andrea aljegyző 14 óra 50 perckor távozik az ülésről.
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IV. napirend
Előterjesztés a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetésének módosítása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.
Toldi Zsolt jegyző
A Közös Hivatal 2014. évi költségvetésnek módosítását terjesztem a Tisztelt
Testületek elé megtárgyalására és elfogadásra.
A költségvetés bevételi főösszege 1.752 e Ft-al nő, ez az összeg az önkormányzati
választásokra a 3 település részére biztosított összeg, amelynek településenkénti
megoszlása a következő:
Petőfiszállás
896e Ft
Pálmonostora
513e Ft
Gátér
343e Ft
A Közös Hivatal költségvetésében a kiadási oldalon is ez az összeg jelenik meg
növekedésként, az összes többi módosítás átcsoportosítással történik.
Ezen változások részletezését az előterjesztés melléklete részletesen bemutatja.
Az átcsoportosítás szinte minden esetben a szabad pénzeszköz terhére történik
Petőfiszállás és Pálmonostora vonatkozásában.
A szeptemberi módosításban Petőfiszállásnak, 1.617e Ft szabad pénze volt, melynek
terhére történő módosítások a következők:
- önkormányzati választás 3 fő megbízási díj
56e Ft
- dolgozói bérkiegészítés
153e Ft
- önkormányzati választás 3 fő megbízási díj járulék 15e Ft
- dolgozói bérkiegészítés járulék
41e Ft
- számítógép adattartalmának helyreállítása
121e Ft
- számítógép vírus elleni védelem
25e Ft
Összes átcsoportosítás
411 e Ft
Fel nem használt összeg: 1.206 e Ft
Pálmonostorának a szeptemberi rendelet módosítás után 2.195e Ft szabad pénze volt,
melynek terhére történő módosítások a következők:
- 1 fő dolgozó jutalma
61e Ft
- önkormányzati választás 1 fő megbízási díj
19e Ft
- 1 fő dolgozó jutalmának járulék
16e Ft
- önkormányzati választás 1 fő megbízási díj járulék 5e Ft
- számítógép karbantartásra átcsoportosítás
298e Ft
Összes átcsoportosítás
399e Ft
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Fel nem használt összeg: 1 796e Ft
A Közös Hivatal működésére kapott állami támogatással el kell számolni,
amennyiben az nem kerül felhasználásra, vissza kell fizetni. Amennyiben esetleg
személyi juttatáson belül tervezik elkölteni, azt még novemberben meg kell tenni
ahhoz, hogy az ez évi elszámolásban szerepelhessen. A változásokat a 2014. évi
eredeti költségvetésből kiindulva az előterjesztésben szereplő táblázat mutatja be.
Kérem előterjesztésem megtárgyalását és a költségvetés módosításának elfogadását.
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.

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

egyhangú (7 igen)

197/2014. (XI.26.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetésének harmadik módosítása

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfiszállás, Pálmonostora
és Gátér Községek Közös Hivatala 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint
javasolja módosítani:
1./ Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei
együttes ülésükön a Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek Közös Hivatala
2014. évi költségvetését
70.623 e Ft bevétellel és,
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70.623 e Ft kiadással állapítják meg.
2./ Az intézmény működtetését biztosító finanszírozási összetétel :
a.)

Állami támogatás
63 747 000 Ft
13,75 fő elismert létszámra
4 580 000 Ft/fő
Bérkompenzáció
772 000 Ft
Települések közötti megosztás lakosságszám alapján:
Petőfiszállás 1565 fő
22 392 000 Ft
Pálmonostora
1872 fő
27 061 000 Ft
Gátér
991 fő
14 294 000 Ft
Összesen: 4428 fő

b.)

Önkormányzati hozzájárulás
Gátér Község Önkormányzata hj
Petőfiszállás Községi Önkor. Hj

c.)

Műk. célú támogatás ért. bevételek
3 726 000 Ft
Országgyűlési Képv. választás
1 000 000 Ft
Európai Unios Parlamenti választás
974 000 Ft
Önkormányzati választás
1 752 000 Ft

d.)

Finanszírozási bevétel
Pénzmaradvány

e.)

Működési bevétel
Kamat bevétel

3./ Az intézmény kiadása
Megnevezés
SZEMÉLYI JUTTATÁS
ÖSSZESEN
MUNKAADÓKAT TERHELŐ
JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS
HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
ÖSSZESEN
DOLOGI KIADÁSOK
ÖSSZESEN
Irodaszer
Könyv
Folyóirat
Egyéb anyag beszerzés
Telefon
Gázenergia
Villamosenergia

1 528 000 Ft
871 000 Ft
657 000 Ft

1 617 000 Ft
1 617 000 Ft
5 000 Ft
5 000 Ft
Petőfiszál- Pálmonosto- Gátér
Összesen
lás
ra
16 314
16 455 10 751
43 520
4 291

4 421

2 878

11 590

6 035
749
50
55
40
560
900
250
30

7 232
668
50

2 246
220

160
500
1 300
250
60

20
170
362
130
15

15 513
1 637
100
55
220
1 230
2 562
630
105
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Vízdíj
Karbantartás
Egyéb üzemelt. Szolgáltatás
Vásárolt közszolgáltatás
ÁFA
Kiküldetés
Elvonás, befizetés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
Mindösszesen

286
1 015
1 256
820
24

448
752
1 796
886
30
232
100

16
709

26 640

27 595

15 875

410
20
174

750
2 476
3 052
2 116
74
406
100
70 623

4./ A költségvetési szerv engedélyezett létszámkerete (fő)
Megnevezés
Petőfiszál- Pálmonosto- Gátér
Összesen
lás
ra
Köztisztviselők
5,25
5
3,25
13,5
Jegyző
1
Aljegyző
1
Adminisztratív
0,5
Összesen
16

Felelős: Szász János
polgármester
Cseszkó László polgármester
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester
Toldi Zsolt körjegyző

V. napirend
Előterjesztés a Petőfiszállási Közös Önkormányzati
Hivatal alakítására, és fenntartására vonatkozó
megállapodás módosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.
Toldi Zsolt jegyző
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 84. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati
hivatalt hozhat létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
Az Mötv. rendelkezései az Alaptörvényben megfogalmazottakhoz igazodnak. Az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontja rögzíti, hogy a képviselő-testület
törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét, 33. cikkének (3)
bekezdése pedig kimondja, hogy a testület sarkalatos törvényben meghatározottak
szerint hivatalt hozhat létre.
Az Mötv. szerint közös önkormányzati hivatalt kell létrehozni azoknak a járáson
belüli községi önkormányzatoknak, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy
település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma
nem haladja meg a kétezer főt.
Mindezen rendelkezések figyelembe vételével került sor a Petőfiszállási Közös
Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodás
megkötésére Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér községek részvételével a 2013.
február 21-én megtartott együttes testületi ülésen.
Az Mötv.-ben foglaltak alapján a hivatal működési költségét az állam – az adott évi
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által
ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés számlájára
folyósít. A közös hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó
önkormányzatok - eltérő megállapodásuk hiányában - lakosságszámuk arányában
biztosítják.
A közös hivatali megállapodás II. Pénzügyi feltételek, finanszírozás fejezetének 9.)
10.) és 12.) pontja jelenleg a következőket tartalmazza:
„9) A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségét az állam – az adott évi
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által
ellátott feladatokkal arányban – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés e célra
elkülönített számlájára folyósít. A feladatok ellátásához igényelt állami
hozzájárulásokat felek a tárgyévet megelőző év január 1-i állapotnak megfelelő, a
Közigazgatási
és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi
Hivatala
(továbbiakban:KEKKH) által közölt lakosságszám arányában számolják el a kiadások
terhére. A székhely település a költségvetési támogatás felhasználásáról minden
költségvetési év végével a zárszámadás keretében számol el.
Felek a Megállapodás hatályba lépésekor – a Közös Önkormányzati Hivatal
működésének megkezdésekor - az alábbi állandó lakosságszámokat rögzítik tájékoztató
jelleggel a 2012. január 1-jei, KEKKH által közölt hivatalos adatok szerint:
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Petőfiszállás (székhely község): 1582 fő
Pálmonostora (társközség):
Gátér (társközség):
Összesen:

1882 fő
998 fő
4462 fő”

„10.) Felek megállapodnak abban, hogy a közigazgatási területükön levő, a Közös
Önkormányzati Hivatal feladatainak ellátására szolgáló ingatlanok működtetésével,
fenntartásával, az ott dolgozó köztisztviselők személyi juttatásaival, annak járulékaival
és a szakmai feladatok ellátásával összefüggő kiadásaikat külön-külön viselik.
Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jegyző, az aljegyző valamint a Közös
Önkormányzati Hivatal adminisztratív feladatokat ellátó dolgozójának személyi
juttatásaival és annak járulékaival kapcsolatos kiadásokat Petőfiszállás,
Pálmonostora, Gátér viszonylatában a tárgyévet megelőző év január 1-i, a KEKKH
által közölt lakosságszám arányban viselik.
Felek rögzítik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal működésének megkezdését
követően felmerülő - az engedélyezett létszámot érintő, szükséges bővítés vagy indokolt
létszámcsökkentés tartós, illetve eseti többletkiadásait – külön-külön finanszírozzák.”
Ezen rendelkezések viszont nincsenek összhangban az Mötv. rendelkezéseivel,
amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal is megerősített. A jelenlegi
szabályozás a Közös Hivatal finanszírozása tekintetében 2014. évben anomáliákat
okozott, így mindenképpen szükségessé vált a megállapodás felülvizsgálata.
Fentiek szem előtt tartásával elkészítettük a közös hivatal létrehozására és
fenntartására vonatkozó megállapodás módosításának tervezetét, amely szerint az
alábbi módosítások kerülnének átvezetésre a megállapodásban:
A megállapodás 9.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9.) A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségét az állam – az adott évi
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által
ellátott feladatokkal arányban – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés számlájára
folyósít.
Felek megállapodnak abban, hogy a közös hivatal fenntartását, működtetését
elsősorban a központi költségvetésből e feladatra kapott támogatásból biztosítják.
Amennyiben az állami támogatás nem fedezi ezen költségeket, úgy az a feletti
kiadásokat felek a tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszámuk arányában viselik.
A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása, működtetése szempontjából költségként
kizárólag a megállapodás 20.) pontjában engedélyezett hivatali létszámhoz
kapcsolódó, 2014. december 31-én érvényben lévő személyi juttatások és annak
járulékai, valamint az egyes hivatalok működtetésével összefüggő dologi kiadások
vehetők figyelembe.
A megállapodás 10.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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10.) A székhely település a költségvetési támogatás felhasználásáról
költségvetési év végével a zárszámadás keretében számol el.

minden

A megállapodás 20.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
20.) A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma:
Jegyző 1 fő
Aljegyző 1 fő
Közös Önkormányzati Hivatal adminisztratív
feladatokat ellátó köztisztviselő székhelyen 0,5 fő
Kinevezett köztisztviselő 13,5 fő
ebből Petőfiszállás 5,3 fő
Pálmonostora 5 fő
Gátér 3,2 fő
Mindösszesen: 16 fő
Korábbi rendelkezés:
Jegyző 1 fő
Aljegyző1 fő
Közös Önkormányzati Hivatal adminisztratív
feladatokat ellátó köztisztviselő székhelyen 0,5 fő
Kinevezett köztisztviselő:11,5 fő
ebből Petőfiszállás 4,5 fő
Pálmonostora 4 fő
Gátér 3 fő
Mindhárom fenntartó mindaddig megtartja a jelenlegi igazgatási dolgozói
létszámot, amíg annak költségét vállalja.
Kérem a Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.
Rádi Györgyi képviselő
A következő évben van-e már olyanról szó, hogy változik a finanszírozás.
Szász János polgármester
Egyenlőre nincs információnk erről. Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom
a határozat-tervezetet.

198/2014. (XI.26.) ÖKT. határozat
A Közös Önkormányzati Hivatal
alakítására és fenntartására szóló
megállapodás módosítása

H A T Á R O Z A T:
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi Zsolt
jegyző – a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és
fenntartására szóló megállapodás módosítása tárgyú – előterjesztését és úgy
határoz, hogy azt 2015. január 1-ei hatállyal az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
1. A megállapodás 9.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9.) A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségét az állam – az adott évi
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által
ellátott feladatokkal arányban – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés számlájára
folyósít.
Felek megállapodnak abban, hogy a közös hivatal fenntartását, működtetését
elsősorban a központi költségvetésből e feladatra kapott támogatásból biztosítják.
Amennyiben az állami támogatás nem fedezi ezen költségeket, úgy az a feletti
kiadásokat felek a tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszámuk arányában viselik.
A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása, működtetése szempontjából költségként
kizárólag a megállapodás 20.) pontjában engedélyezett hivatali létszámhoz
kapcsolódó, 2014. december 31-én érvényben lévő személyi juttatások és annak
járulékai, valamint az egyes hivatalok működtetésével összefüggő dologi kiadások
vehetők figyelembe.”
2. A megállapodás 10.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.)A székhely település a költségvetési támogatás felhasználásáról minden
költségvetési év végével a zárszámadás keretében számol el.”
3. A megállapodás 20.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.) A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma:
Jegyző 1 fő
Aljegyző 1 fő
Közös Önkormányzati Hivatal adminisztratív
feladatokat ellátó köztisztviselő székhelyen 0,5 fő
Kinevezett köztisztviselő 13,5 fő
ebből Petőfiszállás 5,3 fő
Pálmonostora 5 fő
Gátér 3,2 fő
Mindösszesen: 16 fő
4. A képviselő-testület a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és
fenntartására szóló megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat
mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja.
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Határidő:
Felelős:

2015. január 1.
Képviselő-testület

VI. napirend
Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Hivatásos TűzoltóParancsnokság 2013. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester

A Kiskunfélegyházi hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2013.
tevékenységéről megküldte a beszámolóját.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a beszámolót.

évi

tűzvédelmi

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
199/2014. (XI.27) ÖKT. határozat
A Kiskunfélegyházi Hivatásos TűzoltóParancsnokság 2013. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolóját és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

VII. napirend
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Előterjesztés a Társulási Tanács tagok, Felügyelő
Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzat
Társulásába tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a
„Települési
szilárdhulladék mechanikai biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási rendszerben” című, KEOP1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító jelű projekt megvalósítására, valamint az azt
követő 10 éves fenntartási időszakra jött létre. A alapító tagönkormányzatok 2011.
augusztus 24-én írták alá a Társulási megállapodást. A megállapodás szerint a
Társulási Tanácsba delegált tagok megbízatása képviselői mandátumuk idejére szólt.
Ugyanezen rendelkezés vonatkozott a Felügyelő Bizottság és a Társulási Tanács
helyettes tagjainak a megbízatására is.
A Társulási megállapodás VI. fejezet 2.1. pontja szerint a Társulás döntéshozó szerve a
Társulási Tanács, amely a gyűjtőkörzetenként 3-3-3 fő delegált önkormányzati
képviselők, alpolgármesterek vagy polgármesterek összességéből áll. A Társulás
pénzügyi felügyeletét a 3 tagból álló Felügyelő Bizottság látja el. A Társulási Tanács
valamely tagjának akadályoztatása esetére gyűjtőkörzetenként 1-1 helyettes személy
került megválasztásra a Társulás 2011-es megalakulása során. A 2014. október 12-én
lezajlott helyi önkormányzati választásokra tekintettel, a képviselő-testületek döntése
szükséges a Társulási Tanácsba, Felügyelő Bizottságba illetve a helyettes tagságba
történő új tagok delegálásáról.
A képviselő-testületnek a felgyői gyűjtőkörzethez tartozó Társulási Tanács tagok,
Felügyelő Bizottság tag és helyettes tag delegálásáról kell döntenie.
A tagok a következők:
Társulási Tanács:
Bedő Tamás Csongrád Város polgármestere
Balla László Kiskunfélegyháza Város alpolgármestere
Horváth Lajos Felgyő Község polgármestere
Felügyelő Bizottság:
Horváth Gábor önkormányzati képviselő Kiskunfélegyháza
Helyettes tag (Társulási Tanács):
Lénárt József Kiskunfélegyháza Önkormányzata
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.

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

igen)

200/2014. (XI.26.) ÖKT. határozat
Társulási Tanács tagok, Felügyelő
Bizottsági tag és helyettes tag delegálása
a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
,,Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba”
tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza:
A Képviselő testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába, Felügyelő Bizottságába valamint
a Tanács helyettes tagságába az alábbi személyeket delegálja:
Társulási Tanács:
Bedő Tamás Csongrád Város polgármestere
Balla László Kiskunfélegyháza Város alpolgármestere
Horváth Lajos Felgyő Község polgármestere
Felügyelő Bizottság:
Horváth Gábor önkormányzati képviselő Kiskunfélegyháza
Helyettes tag (Társulási Tanács):
Lénárt József Kiskunfélegyháza Önkormányzata
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a delegálásra vonatkozó
döntését a Társulási Tanács soros következő ülésén képviselje.
Határidő: Azonnal

21

Felelős: Szász János polgármester

VIII. napirend
Előterjesztés a Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
társulás megszüntetése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Gátér, Petőfiszállás, Pálmonostora, Jászszentlászló,
Kunszállás, Tiszaalpár, Móricgát, Kiskunfélegyháza települések képviselő-testületei 2003.
májusában létrehozták a Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulást (to.: Társulás) az
akkor hatályos jogszabályok alapján a bűnmegelőzési és helyi közbiztonsági feladatok
együttes, kistérségi szintű ellátására.
A Társulás 2009. februárjáig működött és gyakorolta tevékenységét. 2009. február 11-én a
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa döntött
arról, hogy a Társulás ne folytassa tevékenységét, feladatellátását átmenetileg szüneteltesse.
Azóta a Társulás konkrét feladatot nem látott el, a 2009. februári döntésnek megfelelően a
mai napig szünetelteti tevékenységét.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló - 2013. január 1. naptól hatályos - 2011. évi
CLXXXIX. törvény, 146. § (1) bekezdése alapján a törvény hatálybalépése előtt kötött
önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és a törvény
rendelkezéseinek megfelelően módosítják a törvény hatálybalépését követő hat hónapon
belül. Az Mötv. rendelkezéseinek értelmében szükséges a Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása (önálló jogi személlyé történő alakítás), vagy a Társulás és a
hozzá kapcsolódó feladat-ellátás megszüntetése.
A Társulás jogi személlyé történő átalakítása az azzal járó plusz kiadások és adminisztrációs
feladatok (cégbírósági bejegyzés, önálló bankszámla nyitása és vezetése, stb.) miatt nem
indokolt.
Fenti indokok alapján Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a Társulás megszüntetését.

javasolja

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadására.

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

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

igen)

201/2014. (XI.27.) ÖKT. határozat
A Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
Társulás megszüntetése
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
2003. májusában Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Gátér, Petőfiszállás,
Pálmonostora, Jászszentlászló, Kunszállás, Tiszaalpár, Móricgát és
Kiskunfélegyháza települések által az akkor hatályos jogszabályok alapján
bűnmegelőzési és helyi közbiztonsági feladatok együttes, kistérségi szintű
ellátására létrehozott Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás
megszüntetésre kerüljön.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

IX. napirend
Előterjesztés az időskorúak karácsonyi
segélyezése tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A korábbi évek gyakorlatát követve, szeretném, ha ez évben is adna az önkormányzat
karácsonyra az időseknek támogatást.
Javaslom, hogy a feltétel rendszer ne változzon, tehát a 2014. december 31-ig az 57
életévet betöltő és az ennél idősebb nő, a 2014. december 31-ig a 62 életévet betöltő és
ettől idősebb férfi, illetve a nyugdíjszelvénnyel rendelkező petőfiszállási állandó
lakosú személyek kerüljenek segélyezésre.
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A karácsonyi segélyre rendelkezésre álló felhasználási keret kb. 2.500 e Ft.

2012. évben ajándékcsomagot is kaptak az idősek 850,-ft/db értékben.
2013. évben: 388 fő kapott 2.000,-Ft

776.000,-

388 fő kapott ajándékcsomagot 836,-Ft

324.368,-

Összesen

1.100.368,-

Javaslom, hogy a kifizetés 2014. december 15- és 19-e között kerüljön sor, elsősorban
pénztárban történő felvétellel, kivételes esetben tanyagondnokok útján.
Kérem előterjesztésem megtárgyalását és a melléklet határozat tervezett elfogadását.
Rádi Györgyi a Pénzügyi bizottság elnöke
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az ajándékcsomagot az
Illász Trade Kft-től szerezze be.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

igen)

202/2014. (XI.26.) ÖKT. határozat
Időskorúak karácsonyi átmeneti
segélyezése

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Szász
János polgármester - az időskorúk karácsonyi átmeneti segélyezéséről szóló –
előterjesztését és úgy határoz, hogy 2.000,-.Ft/fő, azaz: Kettőezer forint/fő
összegű átmeneti segélyt biztosít karácsony alkalmával az alábbi személyeknek:
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- 57. életévét 2014. december 31-ig betöltő és ettől idősebb nő /lista
alapján/
- 62. életévet 2014. december 31-ig betöltő és ettől idősebb férfi /lista
alapján/
- Bármilyen nyugdíjszelvénnyel rendelkező /bemutatás alapján / lakosok,
akik petőfiszállási állandó lakcímmel rendelkeznek.
2./ A támogatás fedezetét a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés általános
tartaléka terhére állapítja meg. A várható összeg kb. 1.000.000,-Ft.
3./
A segélyek kifizetése elsősorban pénztárban történő felvétellel történik
2014. december 15- és 19-e között. Ezen határidő jogvesztő, 2014. december 20a után nem kerülhet sor ezen átmeneti segély kifizetésére.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a
2.000,-Ft összegű átmeneti segélyen felül ajándékcsomagot is biztosít a saját
költségvetése terhére, melynek tartalma 1 kg liszt, 1 doboz tea, 1 kg
kristálycukor, 1 kg tészta, 100 g ételízesítő amelyeket az Illász Trade Kft.
Petőfiszállás, Kossuth L. u. 10. szám alatti üzletéből szerzi be.
Kivételes esetben a kifizetési időszakban a tanyagondnoki szolgáltatás útján
kerül átadásra a fenti összeg és az élelmiszercsomag.
A költségekről készült részletes tájékoztatást kéri a következő testületi ülés
napirendjében szerepeltetni.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a
következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős:
Határidő:

Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
2014.december 20.

X. napirend
Előterjesztés a Lélekharangok KKT. támogatási igénye
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét képezi.
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Szász János polgármester
Kiss István a Lélekharangok KKT. üzletvezetője kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy a lehetőségünkhöz mérten támogassuk a temető fenntartás
költségeit. Felhívta a figyelmünket, hogy a Temetkezési törvény módosulni fog,
bevezeti a Kormány az állami temetés intézményét. Ez bevétel kiesést fog
eredményezni a Lélekharangok KKT-nél. A temetői szolgáltatások magasabb
színvonalon történő ellátása és a temetőgondnoki feladatok folyamatos ellátása is
megnöveli a fenntartási költségeket.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket ezzel kapcsolatban.
Rádi Györgyi a Pénzügyi bizottság elnöke
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és 60.000,- Ft támogatást javasol.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátok 60.000,- Ft támogatást, amit a
temetőgondnoki feladatok biztosítása céljából a 2015. évre biztosítunk a
Lélekharangok KKT-nek.

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

igen)

203/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
A Lélekharangok KKT anyagi
támogatása
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Lélekharangok KKT anyagi támogatásáról szóló –
előterjesztését és úgy határoz, hogy 2015. évre a temetőgondnoki feladatok
biztosítása céljából, a Kiskunfélegyházi Lélekharangok KKT-nek 60.000,- Ft
összegű támogatást nyújt a saját költségvetése terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
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
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XI. napirend
Előterjesztés a fogászati ellátás időtartamának
növelése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy egyeztettem Terjék Gyula doktor úrral, aki
kész tárgyalni a rendelési idő módosítását és esetleges növelését érintően. Szeretném
Doktor urat valamelyik reggel egy rendkívüli testületi ülésre meghívni és ott
beszélnénk át ezt a kérdést.
Kérem T. Testületet, hogy fogadja el a tájékoztatást.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
204/2014. (XI. 27.) ÖKT. határozat
A fogászati ellátás időtartamának
növelése

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a fogászati ellátás időtartamának növeléséről szóló előterjesztését és úgy határoz, hogy az azzal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul
veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

XII. napirend
Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat
bankszámlavezető pénzintézete tárgyában

27

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A Fókusz Takarékszövetkezettel 2001. október 25. napján kötöttünk
bankszámlaszerződést. Ha úgy döntünk, a szerződést a naptári év utolsó napjával lenne
indokolt felmondani. Az OTP és a Takarékszövetkezet díjszabásait végignézve, az
OTP költségvonzata magasabb mint a Takarékszövetkezeté. A kérdésem az, hogy
elinduljunk a pénzintézet váltás terén vagy maradjunk. Mivel nem kedvezőbbek az
OTP szolgáltatásai, ebből adódóan véleményem szerint nem érdemes számlavezető
pénzintézet váltani.

Czombos Ferenc alpolgármester
Lakosság esetén a betétesek irányába 30 millió forintig van garancia. Önkormányzat,
vállalkozás esetében nem tudom mennyi a garancia. Javaslom, hatalmazzuk fel a
polgármestert, hogy kérjen részletes tájékoztatást az érintett pénzintézetektől a
számlavezetési kondíciók és garanciák tekintetében.
Szász János polgármester
Az önkormányzat tekintetében senki sem ad garanciát, annyit tudok tenni, hogy a
pénzintézetektől állásfoglalást kérek. Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az
elhangzottakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
205/2014. (X. 26.) ÖKT. határozat
Előterjesztés a Petőfiszállás Községi
Önkormányzat bankszámlavezető
pénzintézete tárgyában

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Petőfiszállás Községi Önkormányzat bankszámlavezető
pénzintézete tárgyú - előterjesztését és úgy határoz, felhatalmazást ad a
polgármesternek, hogy kérjen részletes tájékoztatást az érintett pénzintézetektől
a számlavezetési kondíciók és garanciák tekintetében.
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Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület

XIII. napirend
Beszámoló a Petőfiszállás I-II. számú Tanyagondnoki
körzeteiben 2014. évben végzett munkáról
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A tanyagondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet értelmében a
tanyagondnokok évente kötelesek írásban beszámolni az elvégzett munkáról a
képviselő-testületnek, minden év novemberi testületi ülésén.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolókat tárgyalják meg és fogadják el.
Homoki-Szabó József képviselő
Le van írva a beszámolóm, akinek kérdése van, szívesen válaszolok.
Nagy János képviselő
Kérdésem, hogy mennyit spóroltunk meg, hogy nem szállítjuk az iskolásokat?
Szász János polgármester
A tanyagondnoki szolgáltatással elégedettek az emberek. Az üzemanyag fogyasztás
nem annyival csökkent mint ahogyan vártam. Kérdésem, hogy a betegszállításnál
hogyan döntsek egy személyben, mikor olyanokat is viszünk, akinek családja és abban
autó is van, csak éppen nem tudnak kijönni Kiskunfélegyházáról.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ezen szállítások esetében azt ígérte a háziorvos, hogy a betegszállító havi rendelésében
tevékenyen részt vesz.
Szász János polgármester
Egész Bács-Kiskun megyében nincs ilyen széles körű tanyagondnoki szolgáltatás.
Megoldást kell keresni erre a betegszállításra.
Rádi Györgyi képviselő
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Van-e arra lehetőség, hogy ezekért a dolgokért térítést fizessenek a lakosok, mert
valaki biztosan ki is fizetné ezt a szolgáltatást, csak elvigyék az egészségügyi
intézetbe.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ilyen dologba nem szabad belemenni.
Homoki-Szabó József képviselő
A Doktor Úr szokott segíteni a betegszállító ügyében. Szabad orvos választás van, s
nem mindenki a Petőfiszállási háziorvost választja. El kell mondani, hogy nem igazán
jók a km/l fogyasztásaink, az autók meglehetősen sokat fogyasztanak.
Szász János polgármester
Véleményem, hogy 2015. január 1-től meg kell mondani a lakosságnak, hogy nem
vagyunk betegszállítók.
Homoki-Szabó József képviselő
Aki egyszer megbetegszik, az ránk szorul. Mindig próbáljuk összekapcsolni a
betegszállítást más elintézendő feladatokkal. Azt volna jó elérni, hogy az általunk
beszállított betegeket soron kívűl fogadják.
Czombos Ferenc alpolgármester
A betegszállítás esetében azt nem értem, hogy ha a háziorvostól ered a beutalás, miért
nem lehet ezt betegszállítással megoldani. Megszokták a betegek, hogy a
tanyagondnoki kocsi szállítja őket, nem is fordulnak máshová.
Nagy János képviselő
A betegszállító azt szállítja el, aki súlyosan beteg. Ha mindenki kérné a szállítást akár
4 tanyagondnoki kocsi kellene.
Szász János polgármester
Be kellene határolni az időtartamot. Javaslom, határozzuk meg, hogy fél 11-ig a
tanyagondnoki kocsiknak vissza kelljen érnie a betegszállításból, így maradna idő az
ebédkihordásra is.
Czombos Ferenc alpolgármester
Be tudjuk tartani ezt az időintervallumot?
Szász János polgármester
Amelyik tanyagondnok önhibáján kívül nem tudja az időpontot betartani, úgy
kénytelen vagyok a helyettesítő tanyagondnokot alkalmazni.
Gyöngyösi Péter képviselő
Önhibáján kívül is kerülhet késésbe a tanyagondnok, ezért nem tudom, hogyan lehet
eldönteni ezt az időhatárt?
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Sinkó József képviselő
Az orvosnak kell eldönteni, hogy betegszállítót kíván-e az eset.
Szász János polgármester
Időpontot kellene egyeztetni az egészségügyi intézmény vezetőivel annak érdekében,
hogy az általunk beszállított betegeket soron kívül fogadják ezzel segítve a
tanyagondnoki munka ellátását. A lakosságtól olyan vélemények is elhangoznak, hogy
mindig ugyanaz a személyi kör részesül ellátásban, mások pedig hiába szorulnak rá,
nem kapják azt meg.
Homoki-Szabó József képviselő
Tíz év óta vagyok itt, de soha olyan eset nem volt, hogy valaki, aki kéri, ne kapná meg
az ellátást. Köszönöm ha a polgármester úr segítene elintézni, hogy ne kelljen sorba
állni, nagy segítség lenne. A tanyagondnoki szolgálat azért van, hogy a lakosság
minden problémáját igyekezzen megoldani. Ebben az évben a betegek szállítása miatt
nem keletkezett túlóra. Mi pénteken sem egy óráig dolgozunk, s bár fél tízkor kellene
kezdenünk ezen a napon a munkaidőnek, fél nyolcra be kell jönnünk. Itt keletkeznek
túlórák, de valamilyen szinten ezeket le tudjuk csúsztatni.
Szász János polgármester
Akkor javaslom, hogy az időhatár ne ½ 11 legyen hanem 11 óra arra, hogy a kocsik
visszaérkezzenek a betegszállításból.
Nagy János képviselő
Úgy érzem, hogy a finanszírozással lesznek még gondjaink a tanyagondnoki
szolgáltatással kapcsolatosan.
Szász János polgármester
Javaslom, hogy fogadjuk el a tanyagondnoki beszámolókat, és a betegszállítások
alkalmával a kocsik visszaérkezésének határideje 11 óra legyen

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
206/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
Tanyagondnoki körzetek munkájáról
beszámoló (I-II. számú)
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - az I-II. számú tanyagondnoki körzet 2014. évi munkájáról
szóló –
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beszámolóját és úgy határoz, hogy a tanyagondnokok által készített beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Szász János polgármesterű
Szavazásra bocsátom a tanyagondnoki kocsik visszaérkezési határidejének a 11 órát.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 nem szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:

207/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
Tanyagondnoki kocsik érkezési
határideje (I-II. számú)
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a tanyagondnoki kocsik érkezési határidejéről szóló –
javaslatát és úgy határoz, hogy a betegszállítások alkalmával a tanyagondnoki
kocsik visszaérkezési határideje 11 óra legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

XIV. napirend
Közmeghallgatás

Szász János polgármester
A közmeghallgatáson a lakosság részéről senki nem jelent meg.
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XV. napirend
Egyebek:
Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. mellékletét képezi.

a.)

Előterjesztés a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda zárva tartása tárgyában

Szász János polgármester
Az óvoda vezetője írásban tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az óvoda december
29-től – december 31-ig zárva tart, mivel a szülők nem igénylik az óvoda nyitva tartását.
Kérik, hogy erre az időszakra engedélyezzék az óvoda zárva tartását.

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

208/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
Óvoda zárva tartása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - az óvoda zárva tartásáról szóló – előterjesztését és úgy
határoz, hogy engedélyezi az óvoda 2014. december 29-től – 2014. december
31-ig történő zárva tartását.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

b.)

Tájékoztatás a járda rekonstrukció tárgyában

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. mellékletét képezi.
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Szász János polgármester
A Postához vezető járda javítására megérkeztek az árajánlatok Zsibrita Tibor és
Németh Tibor kőműves vállalkozóktól, valamint Sinkó József kőművesmestertől. A
három árajánlat közül a legkedvezőbb Sinkó József kőművesmester árajánlata.
Az árajánlatban a járda javítási költsége összesen bruttó 331.500,- Ft, melyből a járda
javítás 262.500,- Ft, a járdaszegély javítás költsége 69.000,- Ft.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a költségekhez.

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

209/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a Posta előtti járda
rekonstrukciója tárgyában(Móra F. u. 5.)
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - tájékoztatás a Posta előtti járda rekonstrukciója tárgyú –
előterjesztését és úgy határoz, hogy a Posta előtt lévő járda /Petőfiszállás, Móra
Ferenc u. 5./ javítási munkálatainak elvégzésére Sinkó József kőműves mester
/6113 Petőfiszállás, Petőfi S. u. 10./ árajánlatát fogadja el az alábbiak szerint:

 a járda javítási költsége bruttó 262.500,- Ft (1.500,- Ft/m2 x
175m2)
 a járdaszegély javítási költsége
(300,-Ft/folyóméter x 230 folyóméter)

bruttó

69.000,-

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
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c.)

Tájékoztatás belvízvédelmi intézkedésekről

Szász János polgármester
Tájékoztatom a testületet, hogy csak kisebb költségek merültek fel a belvízvédekezés
kapcsán az árokásási feladatok elvégzése során. A belvízvédelmi készültséget 2014.
november 24. napjával megszüntettem.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
210/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás belvízvédelmi
intézkedésekről

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a belvízvédelmi intézkedésekről szóló – tájékoztatását és
azt tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
d.)
Előterjesztés Szentkúti fák pótlása tárgyában
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A Szentkúthoz vezető út mellett lévő tönkrement fákat szeretném pótolni. Árajánlatot
kértem a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt-től. A Pusztaszil facsemetéket
1.200,- Ft/db egységáron kínálják.
Czombos Ferenc alpolgármester
A Sportpálya melletti kivágott fák helyére is ültetnék ezekből a fákból.
Homoki-Szabó József képviselő
Az a baj, hogy az őzek is kitapossák.
Rádi Györgyi képviselő
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A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal támogatja a
fák pótlását, valamint a fák védelmére védőháló építését javasolja.
Szász János polgármester
Hatvan darab „Pusztaszil” facsemetét javaslok megvásárlásra és hozzá védőháló
beszerzését.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
211/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
Facsemete vásárlás a Szentkúthoz
vezető út melletti fák pótlásához

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - facsemete vásárlás a Szentkúthoz vezető út melletti fák
pótlásához tárgyú – előterjesztését és úgy határoz, hogy 60 db „Pusztaszil”
facsemete, valamint a fák védelmére szolgáló védőháló beszerzéséhez biztosítja
az anyagi fedezetet a saját költségvetése terhére.
A képviselő-testület a költségekről részletes tájékoztatást kér.
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

e.)

Falugyűlés időpontjának meghatározása

Szász János polgármester
Javaslom a képviselő-testület tagjainak, hogy a Falugyűlés időpontja 2014. december 12-én
17 óra legyen, ahol az elmúlt évekhez hasonlóan beszámolunk az éves munkánkról. A
meghívott vendégekhez kérdéseket tehetnek fel a megjelentek.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a Falugyűlés időpontját.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
212/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
Falugyűlés időpontjának meghatározása

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Falugyűlés időpontjának meghatározásáról szóló –
szóbeli előterjesztését és úgy határoz, hogy a Falugyűlés időpontja 2014.
december 12-e legyen
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

f.)
Előterjesztés a Kossuth L. u. 10. szám alatti üzlethelyiségek bérleti
díja
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Szász László az Illász-Trade Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult a képviselő-testület
felé, hogy az általuk bérelt, önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltató házban
található üzlet bérleti díját 2015. évben ne emeljük a szerződésben szereplő, KSH által
számított infláció mértékével. Kérését azzal indokolta, hogy jelenleg az üzlet bérletéért
58.100,- Ft bérleti díjat fizetnek, amelynek kigazdálkodása igen megterhelhető a
vállalkozás számára.
Nemcsok Beáta vállalkozó szintén kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, hogy a
szolgáltató házban található üzletének a bérleti díját neki se emelje meg a képviselőtestület 2015. évben.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és egyhangú szavazattal nem
javasolja a bérleti díj emelését.

37

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy tekintsenek el a két üzlet bérleti díjának 2015.
évre szóló emelésétől.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
213/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
Előterjesztés a Községi Önkormányzat
tulajdonában lévő Kossuth L. u. 10. szám
alatti üzlethelyiség 2015. évi bérleti
díja tárgyában

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Község Önkormányzati Képviselő–testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth u. 10.
szám alatti üzlethelyiség 2015. évi bérleti díjáról szóló - előterjesztését és úgy
határoz, hogy a Petőfiszállás, Kossuth L. u. 10. szám alatti, Illász-Trade Kft által
bérelt üzlethelyiség bérleti díját 2014. évben nem emeli.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

214/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
Előterjesztés a Községi Önkormányzat
tulajdonában lévő Kossuth L. u. 10. szám
alatti üzlethelyiség 2015. évi bérleti
díja tárgyában

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Község Önkormányzati Képviselő–testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth u. 10.
szám alatti üzlethelyiség 2015. évi bérleti díjáról szóló - előterjesztését és úgy
határoz, hogy a Petőfiszállás, Kossuth L. u. 10. szám alatti, Nemcsok Beáta
vállalkozó által bérelt üzlethelyiség bérleti díját 2015. évben nem emeli.
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Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

g.)

Konyhakerti terület felajánlása

Szász János polgármester
A három önkormányzati telken - ahol eddig kertészkedtünk – a továbbiakban már
várhatóan nem tudunk, mivel valószínűleg ezek a telkek megvásárlásra kerülnek. A
vasútállomás előtt lévő önkormányzati területen tudunk kialakítani konyhakertet.
Boros Péter felajánlotta, hogy az Ő bekerített területén is tudunk gazdálkodni.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vegyék tudomásul a bejelentést.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi.
h.)

Tájékoztatás a Petőfiszállás Kultúrájáért és Egészségéért
Közalapítvány működése tárgyában

Szász János polgármester
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati alapítású Petőfiszállás
Kultúrájáért és Egészségéért Közalapítvány közhasznúságának megszűnt és annak újbóli
kérelmezésére 2 évig nincs is lehetőség.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a tájékoztatást.

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

215/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a Petőfiszállás Kultúrájáért
és Egészségéért Közalapítvány működése
tárgyában

HATÁROZAT:
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Petőfiszállás Község Önkormányzati Képviselő–testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Petőfiszállás Kultúrájáért és Egészségéért Közalapítvány
működéséről szóló – előterjesztését és azt tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

i.)

Mikuláss Endréné védőnő munkájának elismerése

Homoki-Szabó József képviselő
Mikuláss Endréné védőnő már 30 éve dolgozik a községünkben, javasolnám, hogy a
Falugyűlés alkalmával egy kis elismerésben részesítse a testület.
Szász János polgármester
Támogatom a javaslatot. Milyen formát javasol a képviselő-testület?
Homoki-Szabó József képviselő
Valamilyen emléktárgyat javasolnék 10.000,Ft értékben.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá.

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

216/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
Mikuláss Endréné védőnő munkájának
elismerése

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését és
köszönetét fejezi ki Mikuláss Endréné védőnőnek, a községben 30 éve folytatott
eredményes munkájáért.
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Az elismerő oklevél és az ajándéktárgy átadása a 2014. december 5-én tartandó
Falugyűlés keretében kerül sor.
A képviselő-testület a költségvetésének a terhére tárgyjutalomban részesíti.
A képviselő-testület további munkájához sok sikert és jó egészséget kíván.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

j.)

Előterjesztés buszvárónál kerékpártároló felújítása tárgyában

Homoki-Szabó József képviselő
Lakossági megkeresés érkezett hozzám, hogy az útkereszteződésnél lévő kerékpártárolót
újítsuk fel, mert nem tudják a lakosok lezárni a kerékpárjukat.
Szász János polgármester
A kerékpártárolót fel kell újítani, kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá.

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

217/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
Buszvárónál kerékpártároló
felújítása

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta HomokiJózsef képviselő – a buszvárónál kerékpártároló felújításáról szóló –
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előterjesztését és úgy határoz, hogy az útkereszteződnél lévő kerékpártárolót
felújítja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
k.)

Előterjesztés a Petőfiszállási Karitász szervezet támogatása tárgyában

Szász János polgármester
A Petőfiszállási Karitász szervezet az idén is megrendezi az Idősek Mikulása című
rendezvényét, ahol a falu idős, magányos lakosait látják vendégül egy szerény ebédre. Ehhez
kérik a képviselő-testület anyagi támogatását.
Sinkó József képviselő
Ezen a rendezvényen kb. 100-120 fő szokott megjelenni.
Szász János polgármester
Az önkormányzat költségvetése terhére 50.000,- Ft támogatást javaslok.
Rádi Györgyi képviselő
Jó lenne ha tudnánk valami készételes konzervet ajándékozni karácsony környékén a
rászoruló idős embereknek akiknek nincsenek családtagjai, hozzátartozói.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat, 50.000,- Ft összegű
támogatást, valamint a rászoruló idős embereknek 2 db konzerv megvásárlását.

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

218/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
A Petőfiszállási Karitász szervezet
támogatási kérelme

HATÁROZAT:
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Petőfiszállási Karitász szervezet támogatásáról szóló –
előterjesztését és úgy határoz, hogy a saját költségvetése terhére 50.000,- Ft
összeget biztosít a helyi Katolikus Plébánia és a Karitász szervezet által a
Pálosszentkúti Kegyhelyen megrendezendő 2014. december 7-i „Idősek
Mikulása” rendezvényre.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő
rendelet-módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

219/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
A szociális étkezésben részesülők
ünnepek alatt történő ellátása

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi 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.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
l.)

Előterjesztés Petőfiszállás Község közigazgatási területén közvilágítás
felülvizsgálata és karbantartása tárgyában
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Szász János polgármester
Az önkormányzat közigazgatási területén a közvilágítás felülvizsgálati, karbantartási
és javítási munkálatainak költsége 2.614.975,- Ft +ÁFA, ami összesen 3.321.018,- Ft.
A karbantartási munkákra beérkeztek az árajánlatok a Kiskunfélegyházi ElektroMerkater Kf-től, az Elektromos Tervező, Szerelő, Kereskedelmi Kft-től és a
Félegyházi KUNVILL Villanyszerelő Szolgáltató Kft-től. Az árajánlatok közül a
legkedvezőbb a Félegyházi Kunvill Kft. ajánlata. A munka teljesítésének határideje
2014. december 15. A költségek a helyi önkormányzatok működésének általános
támogatásán belül, a közvilágítás fenntartásának támogatására kerül elszámolásra.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a munkálatok elvégzésére.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
220/2014. (XI. 26.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás község közigazgatási területén
közvilágítás felülvizsgálata és karbantartása

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Petőfiszállás község közigazgatási területén közvilágítás
felülvizsgálatáról és karbantartásáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy
Petőfiszállás községi közigazgatási területén a közvilágítás felülvizsgálatára és
karbantartására 2.614.975,- Ft+ÁFA, összesen: 3.321.018,- Ft összeget biztosít
az önkormányzat költségvetése terhére.
Ezen összeg a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül,
a közvilágítás fenntartásának támogatására kapott összeg keretéből kerül
elszámolásra.
A képviselő-testület a munkálatok elvégzésére a Félegyházi KUNVILL
Villanyszerelő Szolgáltató Kft. –t bízza meg. (Kiskunfélegyháza, Izsáki u. 34.)
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
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 17 óra 15 perckor bezárom.

K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

Nagy János

Homoki-Szabó József

jegyzőkönyv-hitelesítők

