JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2010. október 11-én a
Művelődési Házban megtartott alakuló üléséről.
Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Szász János polgármester
Czombos Ferenc képviselő
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Homoki-Szabó József képviselő
Kis János Imréné képviselő
Nagy János képviselő
Rádi Györgyi Magdolna képviselő (7 fő képviselő-testületi tag)
Tanácskozási joggal jelen van:
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Meghívottként jelen van:
Lövei Gáborné a Helyi Választási Bizottság Elnöke
Feketéné Tarjányi Margit a Helyi Választási Iroda Vezetője
Jelen van továbbá:
Bátor Péter „Botond Atya” a Pálos Rend tartomány főnöke
A lakosság részéről jelen van 15 fő
Kis János Imréné képviselő (korelnök)
13 órakor megnyitja a képviselő-testület alakuló ülését.
Tisztelettel köszönt minden megjelenteket.
Külön köszönti a Polgármestert, a Képviselő-testület tagjait, a Helyi Választási Bizottság
Elnökét, a Helyi Választási Iroda Vezetőjét, Bátor Péter „Botond Atyát” a Pálos Rend
Tartomány Főnökét, és Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyzőt.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselő
jelen van.
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Czombos Ferenc és Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselőket kéri fel.
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
elfogadja a 2010. október 11-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének és
jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.
Kis János Imréné képviselő (korelnök)
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, kiegészítve az egyebek napirendi ponttal: (a meghívó a
jegyzőkönyv 2. számú melléklete.)
1.) A Helyi Választási Bizottság Elnöke a választás végleges eredményét
ismerteti, megbízó levelek ünnepélyes átadása
2.) Képviselő-testület eskütétele
3.) Polgármester eskütétele
4.) Polgármester programjának ismertetése
5.) Polgármester illetményének megállapítása
6.) Polgármester költségátalányának megállapítása
7.) Önkormányzat SZMSZ rendeletének megtárgyalása
8.) Alpolgármester megválasztása
9.) Alpolgármester eskütétele
10.)Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
11.)Képviselők tiszteletdíjáról szóló helyi rendelet módosítása
12.)E g y e b e k

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
elfogadja a 2010. október 11-i testületi ülés napirendjére tett javaslatot.
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I. napirend
A Helyi Választási Bizottság Elnöke a választás végleges
eredményét ismerteti, megbízó levelek ünnepélyes átadása

Előadó: Lövei Gáborné HVB Elnöke
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.
Lövei Gáborné a Helyi Választási Bizottság Elnöke
Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. A választás eredményéről, a lebonyolításáról szóló
tájékoztatót ismerteti.
Kis János Imréné képviselő (korelnök)
Köszöni Lövei Gáborné előterjesztését, kéri a jelenlévőket, hogy mondják el kérdéseiket,
véleményeiket.
Megállapítja, hogy vélemény, kérdés nincs.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási
Bizottság tájékoztatóját –mely a helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választás végrehajtásáról és a választás eredményéről szól – tudomásul veszi.

II. napirend
A Képviselő-Testület eskütétele

Kis János Imréné képviselő (korelnök)
Felkérem a Képviselőket, mondják utánam az eskü szövegét:
„Én………eszküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek. Az Alkotmányt a
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm.
A képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Petőfiszállás fejlődésének előmozdítása és az
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
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Lövei Gáborné a Helyi Választási Bizottság Elnöke
Gratulálok az esküt tett képviselőknek, átadom a megbízólevelüket.

III. napirend
Polgármester eskütétele
Kis János Imréné képviselő (korelnök)
Felkérem Szász János polgármestert, mondja utánam az eskü szövegét.
„Én…………..esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek. Az Alkotmányt
a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott titkot
megőrzöm. A képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Petőfiszállás fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
Lövei Gáborné a Helyi Választási Bizottság Elnöke
Gratulálok az esküt tett Szász János polgármesternek, átadom a megbízólevelét.
Végezetül sok türelmet, erőt, egészséget és kitartást kívánok mindnyájuknak az
elkövetkezendő 4 év munkájához.
Kis János Imréné képviselő (korelnök)
Nagyon nehéz feladatok várnak a megválasztott testületre. Sajnos a tapasztalat az, hogy a mai
világban békétlenek vagyunk. Éppen ebből kiindulva felkérem a jelenlévő „Botond Atyát”
adjon áldást az újraválasztott képviselő-testületre.
Bátor Péter „Botond Atya” a Pálos Rend tartomány főnöke
Rövid idézet a bibliából, végül kéri a képviselő-testületet , békében, szeretetben,
összefogással a község lakosainak javára munkálkodjanak. Áldás kér a képviselő-testületre.
Ezek után megáldja azt a keresztet amit a polgármesteri hivatalban fognak elhelyezni
Kis János Imréné képviselő (korelnök)
Csatlakozva Botond Atya szavaihoz, kérem a képviselő-társaimat próbáljunk békében együtt
dolgozni az elkövetkező 4 évben. Megköszöni a Helyi Választási Bizottság Elnökének,
tagjainak, a Helyi Választási Iroda tagjainak, és mindenkinek a munkáját akik a választásban
tevékenykedtek.
Ezt követően a testületi ülés további részének vezetését átadja Szász János polgármesternek,
majd Botond Atya távozik az ülésről.
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IV. napirend
Polgármester programjának ismertetése
Előadó: Szász János polgármester
Szász János polgármester
Az első szó a legnehezebb. Az első lépés ahol dolgozom áldást kérek, ez a megáldott kereszt a
falu keresztje, a polgármesteri hivatal keresztje legyen. A polgármesterség hatalmas
felelősség. Megteszek mindent, egy falu jövőjéért kell dolgozni. Borzasztó nagy feszültség
van bennem. Ez a falu a második legnagyobb kegyhely. Vallásos hitként szeretném irányítani,
szorgalmas munka, közakarat megnyilvánulása kell hogy legyen. A falu lakossága segítőkész.
Köszönök mindenkinek mindent. Óriási felelősség, lehetőség ez nekem. A bizalmat amit
felém adtak szeretném visszaadni. Hatalmas értékei vannak a falunak. Örülök, hogy ilyen erős
képviselő-testület áll mögöttem. Tapasztalattal rendelkező képviselők vannak mögöttem. Meg
fogok mindent tenni Petőfiszállásért. Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját.
Szakmai kitartást kívánok mindenkinek. Célom, hogy amink van maradjon. Nagyon nehéz
gazdasági helyzetben vagyunk. Összefogva tudjuk csak tartani az önkormányzat szintjét. Nem
mindig a pénz határoz meg mindent, jó akarat és a közösség is kell hozzá. Szeretnék egy kis
fiatalosságot bele vinni a falu életébe. Összefogás, erő szükséges, nyitott vagyok mindenre. A
faluért vagyunk, minket Petőfiszállás tart fenn. Együttesen egy igazi Petőfiszállást építsünk
fel. Jó egészséget és szebb jövőképet kívánok mindenkinek. Ahol akaraterő, közösségi
munka, szakértő emberek vannak, ott sok mindent sikerül elérni. Köszönök mindent, jó érzés,
ha valakit megtisztelnek a polgármesterséggel.

V. napirend
A Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.)
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Köszönt mindenkit, gratulál a polgármesternek és a képviselő-testületnek. Kérem az
előterjesztéshez kapcsolódó kérdéseket, véleményeket. Az újonnan megválasztott
polgármester bére nem lehet alacsonyabb az előző polgármester bérénél. Ugyanakkorát
köteles, vagy többet.
Amennyiben nincs észrevétel, kérem név szerinti szavazással döntsön a képviselő-testület a
határozat-tervezetben megfogalmazottakról.
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Czombos Ferenc képviselő
Szeretném megkérdezni a Polgármester Urat, hogyha az előző polgármester illetményénél
alacsonyabb nem lehet az illetménye, akkor akar-e magasabbat. Ha igen, van-e újabb javaslat.
Az előző napirendi pont keretében szerettem volna programismertetést hallani. A kampány
időszakban az volt, hogy társadalmi megbízatásként akarja ellátni ezt a feladatot.
Szász János polgármester
A program keretébe nem akartam belemélyülni, ami a legfontosabb nem szeretném fentebb
vinni a polgármester illetményét. Egy hét letelte után mindenhol mindenkitől a maximumot
kérem, követelem. Időbeni munkák: soron kívül kérem az intézmények helyzetét, az óvoda
helyzetét. Nem szeretnék összeférhetetlenséget a nővérem (iskola vezetője) közötti
viszonyban. Kőkemény leszek az intézménnyel. A munka az munka, a család az család. Óriási
kapcsolatrendszerre lesz szükség. Minden embernek a munkájához való állásán változtatni
kell. Dolgozni csak úgy lehet, hogy tudja mindenki mit csinál. Minden területen kérem a
maximumot, Petőfiszállásnak teljesítünk. Személyesen szeretnék minden területen ott lenni.
Furcsa lesz, hogy én fogom utasítani a dolgozókat. Öt nap után szeretném a testületet
összehívni. Meg kell nézni mit kaptunk, mit kell csinálnunk.
Jelenleg én magam egy szervezet elnöke vagyok. Ezt meg kell, hogy változtassam, a falu élete
fontosabb, az állást főállásban szeretném. A polgármesternek az illetményén kívül
költségátalány is adható. Elképzelésem, hogy a falu javára szeretném ezt az összeget fordítani.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Név szerinti szavazás szükséges. Egy személy a testületben összeférhetetlen, döntsön a
testület, hogy összeférhetetlenség ellenére mit engednek meg.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Szeretném ha ebben a testületben nem néznék az összeférhetetlenséget. Meg vannak a saját
döntéseim igennel vagy nemmel szavazni.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Testület dönt az összeférhetetlenségről.
Czombos Ferenc képviselő
Nem értek egyet az Igazgató Asszonnyal. Visszakérdeznék, mit mond erre a jog? A jogi
alapot szeretném.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Amikor a Képviselő-Asszony úgy gondolja, hogy összeférhetetlen abba a témakörbe, köteles
Önök felé bejelenteni az összeférhetetlenséget. Önök pedig kötelesek dönteni, hogy engedik
vagy sem az Ő szavazását.
Czombos Ferenc képviselő
Jogilag Ő dönti el, mikor összeférhetetlen és mikor nem.
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A jog szerint pontosan tudja van-e összeférhetetlenségi joga.
Szász János polgármester
Összeférhetetlenség: egyrészről szeretném a testület hozzájárulását, véleményét kérni.
Felvetésként szeretném, hogy a pénzügyi tranzakció részemről ne történhessen az intézmény
felé.
Rádi Györgyi képviselő
Miután a Képviselő testvére a polgármesternek fennáll az összeférhetetlenség. Ha a képviselő
jelzi az összeférhetetlenséget, akkor a képviselő-testület dönt, hogy nem veszi figyelembe.
Nagy János képviselő
Van egy adott helyzet. Név szerinti szavazás akkor kell ha emelésről döntenek.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A képviselő-testület tagjait kérem, szíveskedjenek név szerint szavazni.
Czombos Ferenc igen,
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna igen,
Homoki-Szabó József igen,
Kis János Imréné igen,
Nagy János igen,
Rádi Györgyi igen.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (1 fő nem
szavazott) szavazattal a következő határozatot hozza:
184/2010. (X. 11.) ÖKT határozat:
A polgármester illetményének
megállapítása
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Erdélyiné
dr.Klimó Ildikó jegyző előterjesztését és „A polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról” szóló 1994.
évi LXIV. tv. 3. § (1) és (2) bekezdését figyelembe véve úgy határoz, hogy
Szász János Attila polgármester illetményét 2010. október 3-tól kezdődően
bruttó 367.200,- Ft/hó összegben állapítja meg.
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VI. napirend
A Polgármester költségátalányának megállapítása

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A Polgármester Úr 2010. október 8-án írásos kérelmet nyújtott be a költségátalány
tekintetében, kéri, hogy 30 %-ban szíveskedjenek meghatározni. A 20 %-os mértékű
költségátalányt muszáj megadni. Átadom a szót a polgármesternek.
Szász János polgármester
Kérem a testületet, hogy fogadja el a 30 %-os költségátalányt, mert szeretném a
költségvetéstől teljesen elkülönített számlára visszafizetni. Falunk javára szeretném ezt az
összeget fordítani. Ezt az elképzelést szeretném ha a képviselő-testület támogatná, illetve
jóváhagyná.
Kis János Imréné képviselő
A költségvetésben 20 % van megállapítva, véleményem szerint a költségvetés készítésekor
térjünk vissza rá.
Szász János polgármester
20 vagy 30 %-os mértékű költségátalány, a képviselőkre bízom, szeretném ezt most rendbe
tenni. 100 %-osan a falura szeretném fordítani.
Nagy János képviselő
Egy problémám van, értem hogy vissza lesz utalva, de lesz-e költségvetés jövőre. Egyenlőre a
20 %-ot javaslom. Ha majd jövőre látjuk a költségvetést lehet jótékonykodni, de ha nem
tudjuk az intézményeket fenntartani, a béreket kifizetni.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A 20 %-os költségátalányt szavazásra bocsátom.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem
szavazattal a következő határozatot hozza:
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185/2010. (X. 11.) ÖKT határozat:
A polgármester költségátalányának
megállapítása
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését és „A polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról” szóló 1994.
évi LXIV. tv. 18. §-ában foglaltakat figyelembe véve úgy határoz, hogy Szász
János Attila polgármester költségátalányát 2010. október 3-tól kezdődően
illetményének 20 %-ában, azaz 73.440,- Ft/hó összegben állapítja meg.

VII. napirend
Önkormányzat SZMSZ rendeletének megtárgyalása

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

Szász János polgármester
El kell dönteni, hogy a bizottságok megléte mennyire fontos, szükséges-e. A szavazás
módjánál az „igen” , „nem”, valamint a „tartózkodás” lehetőségét szükségesnek látják-e.
Kell-e jegyzőkönyv hitelesítő, vagy nem.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ha maradnak a bizottságban egy ember duplán lesz benne két bizottságban.
Czombos Ferenc képviselő
A jog mit fogalmaz? Eddig 9 főből állt a képviselő-testület, és ez kényelmesen kiadta a
Pénzügyi és az Ügyrendi bizottság tagjait. Három fő esetén is kialakulhat többségi szavazás.
Egyáltalán akarjuk-e, hogy legyen bizottság. Jogilag kell-e?
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyő
Önök határozzák meg az SZMSZ felülvizsgálatával, hogy óhajtják-e ezeket a bizottságokat. A
vagyonnyilatkozatok kezelésére szükséges a bizottság létrehozása. Kellenek-e jegyzőkönyv
hitelesítők? A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá, el tetszenek dönteni, hogy
kell-e még 2 hitelesítő. Szükség van-e tartózkodásra, ha többségében azt mondják, hogy
maradjon akkor marad. A diktafont tudom támogatni, a jelenlegi nem való felvételre.
Kis János Imréné képviselő
Nem ismerem az SZMSZ-t, jó lett volna kapni 1 példányt belőle. A bizottságokról az a
véleményem, hogyha az segítő akkor legyen.
Rádi Györgyi képviselő
Soha nem a fizetések miatt kellettek a bizottságok, egy ügyet többször át tudtunk rágni, ezért
voltak jók ezek a bizottságok. A takarékosság az mellett szól, hogy ne legyenek, de a
bizottságok jók voltak, meggyorsították a testületi ülést. Mindig volt egy kis malőr, ami
ilyenkor még letisztázódott, kisebb tévedéseket észre vegyünk. Nem a bizalmatlanságról szól.
A szavazás „igen” , „nem” egyetértek. A diktafont meg lehet próbálni.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A bizottságoknak meg volt az-az előnye, hogyha olyan előterjesztéseket kaptunk ami nem
volt mindig megalapozva, utána lehetett nézni a testületi ülésre. A jegyzőkönyv hitelesítő: én
megbízom a polgármesterben és a jegyzőben. Akit megválasztanak képviselőnek igennemmel szavazzon. A diktafon ötlet jó, azok az emberek akik nem jönnek el a testületi ülésre,
a könyvtárban olvassák el a jegyzőkönyvet. Az SZMSZ-el kapcsolatban nem írom alá a
felvetést, vannak olyan előterjesztések ami nagyon sok anyagot tartalmaz, mindenkinek van
ideje, leküldik e-mailre, otthon böngészhetik, olvashatják reggeltől-estig. Azért, hogy
elküldjenek 94 oldalt nagyon sok pénzbe kerül. SZMSZ módosításba a javaslatom:
mindennemű amit képviselőként szeretnék előterjeszteni azt írásban kell benyújtani, nem
egyebekben elmondani.
Szász János polgármester
A Képviselő-testületi ülést szerdai napra állandóan iktassuk be. A bizottságoknak csak
részben van jelentőségük, a költségvetésben van-e erre keret? Ha szakmailag úgy látjuk, hogy
kellenek a bizottságok, akkor kell, hogy legyen a költségvetésben is erre fedezet. Teljesen
egyetértek az „igen” , „nem” szavazással. A hitelesítők munkája anyagiakkal jár.
Czombos Ferenc képviselő
A jegyzőkönyv hitelesítők: nem egy hasztalan esemény. Előző időszakról van ilyen rálátása,
van-e információja, hogy pénzért csinálták. Az Igazgató Asszonynak azt a felvetését, hogy
írásban kell beterjeszteni; nem lehet mondani, hogyha bármelyik képviselőnek volt
indítványa hogy napirendként vegyék fel, akkor az fel lett véve, bekerült a jegyzőkönyvbe.
Olyan nem volt, hogy nem lehetett napirendre venni. Jó hagyománykövetés ez a szerdai nap
testületi ülés megtartására. A bizottságoknál az ügyrendi bizottságokról tudok nyilatkozni,
ennek az időtartama fél óra, negyed óra volt legtöbbször. Györgyivel értek egyet, több
mindent tudtunk itt kiboncolni.
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Ha nem voltak egyértelműek az előterjesztések, akkor testületi ülés napjára utána lehetett
nézni, mint képviselőnek nekem is volt rá időm. Az előterjesztések nem mindig azt adták
vissza, azt a célt, amit el akartak érni a polgármesteri hivatalba. Nem tartom szerencsétlennek,
hogy voltak bizottságok.
Szász János polgármester
Itt létszámilag megint munkát jelentenek a hivatalban a bizottságok. A jelenlegi létszáma a
hivatalnak eléggé hézagos. A bizottságok részéről a szakmai átrágás, vagy előtte egy rostán
végig vigyük, ennek az anyagi vonzatára gondoltam.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az a neve, hogy elvi állásfoglalás ennek az előterjesztésnek. Az elvi azt jelenti, hogy
beszélgetünk valamiről, kitisztul, majd lesz valami. Úgy gondoltuk, hogy ezekről kellene
beszélgetni. Kell az Önök hozzáállása. A vagyonkivizsgáló bizottság megválasztását
szeretném.
Nagy János képviselő
Milyen törvényt sértünk, és milyen mértékben ha 3 főből állnak a bizottságok.
Kis János Imréné képviselő
Ha leveszik a testület létszámát, nem tudom elképzelni, hogy a bizottság létszámát nem
vennék le.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Társadalmi megbízatásként lehet-e a bizottságban valaki. Nem szavazhat, de a véleményét
elmondhatja.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem muszáj most dönteni, érjen még ez a dolog a képviselőkben.
Szász János polgármester
Erre teljesen kiterjedő jogi anyagot szeretnék kérni a Jegyző Asszonytól a következő testületi
ülésre, hogy mindenki felé jutasson el. Ha kell akkor külső segítséget kell igénybe venni.
Köszönöm a hozzászólásokat, szavazásra bocsátom, a jegyzőkönyv hitelesítők
szükségességét.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy
határoz, hogy szükség van a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
Szász János polgármester
Szükség van-e a szavazás módjánál a „tartózkodás” lehetőségére, vagy sem.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy
határoz, hogy a szavazás módjánál nincs szükség a „tartózkodás”lehetőségére.
Szász János polgármester
Kérem szavazzanak, hogy legyenek-e bizottságok?

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy
határoz, hogy legyen ügyrendi és pénzügyi bizottság.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Kérem, hogy a vagyon kivizsgáló bizottságot is válasszák meg.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal úgy
dönt, hogy a vagyon kivizsgáló bizottság elnökének Czombos Ferenc képviselőt,
tagjainak Homoki-Szabó Józsefet és Rádi Györgyit választja meg.

186/2010. (X. 11.) ÖKT határozat:
Az önkormányzat Képviselő-testületének
SZMSZ rendeletének felülvizsgálata
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését és a következő elvi állásfoglalásokat hozza
meg a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata kötelező
felülvizsgálata tárgyában, amelyre vonatkozóan a következő testületi ülésen a
rendelet-tervezet elkészítésére sor kerül:
- A 2. számú mellékletben a képviselő-testület tagjainak neve és lakcíme,
- Legyen ügyrendi és a pénzügyi bizottság.
- Szükség van jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
- A szavazás módjánál nincs szükség a „tartózkodás” lehetőségére.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A vagyonnyilatkozatok leadási határideje: november 3-ika 24 óra.

- 13 -

VIII. napirend
Alpolgármester megválasztása

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.
Szász János polgármester
Nagyon nagy funkciója kell, hogy legyen. Az alpolgármester a mindenkori polgármester jobb
keze. Az alpolgármesterre szükségem van, én szeretném ha valaki mellettem lenne.
Tisztelettel veszem a képviselők múltját és személyiségét. Czombos Ferencet szeretném
felkérni az alpolgármester megválasztására. 20 éve dolgozik képviselőként.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Elhangzott egy javaslat. Felteszem a kérdést, hogy a Képviselő Úr beleegyezik-e a nyilvános
ülésen történő megválasztásába.
Czombos Ferenc képviselő
Meglepő a megtiszteltetés. Hatodik képviselői ciklusomat kezdem el. Nem volt ilyen
megítélés eddig, hogy aki a legtöbb szavazatot kapott, az legyen az alpolgármester. Súlyával
együtt kell ezt mérlegelni, amennyiben a szavazás eredménye az lesz, megpróbálok a
feladatnak eleget tenni. Nem kívánom a zárt ülést.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Három tagú bizottságot kell létrehozni a szavazás lebonyolítására.
Szász János polgármester
Szeretném ha kézfelnyújtással szavaznánk itt mindenki előtt. Köszönöm Rádi Györgyi eddigi
alpolgármester munkáját.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Szeretném ha a szavazólapokat is kitöltenék, mert külön jegyzőkönyv kell hogy készüljön
róla.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Szeretném megköszönni Rádi Györgyi alpolgármester munkáját.
Rádi Györgyi Magdolna képviselő
Természetesen támogatom Czombos Ferenc munkáját. Amennyit én tudtam megtettem,
„Csendben építem a katedrálist”.
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Szász János polgármester
Felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökének Hajagos-Tóthné Szász Magdolnát,
tagjainak Kis János Imrénét és Nagy János képviselőket. Kérem a bizottság elnökét, hogy
működjön közre a titkos szavazás lebonyolításában.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ismertetem a szavazás menetét és átadom a 6 képviselőtársam részére a szavazólapokat.
Kérem kitölteni a szavazólapot és azt a Bizottság részére leadni.
A szavazás megtörténte után a Szavazatszámláló bizottság elvégzi a szavazatszámlálást és
elkészítik a titkos szavazás jegyzőkönyvét, mely jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete.
A jegyzőkönyv alapján kihirdeti a titkos szavazás eredményét.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a titkos szavazás
eredményét figyelembe véve 6 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott – a
következő határozatot hozza:

187/2010. (X. 11.) ÖKT. határozat
Alpolgármester megválasztása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – az alpolgármester személyére vonatkozó javaslatát és
titkos szavazással úgy határoz, hogy a „A helyi önkormányzatokról szóló
„ 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdését figyelembe véve Czombos
Ferencet választja meg alpolgármesternek.
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IX. napirend
Alpolgármester eskütétele

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Felkérem Szász János Polgármestert, az alpolgármester eskütételét bonyolítsa le.
Szász János polgármester
Felkérem az Alpolgármestert, mondja utánam az eskü szövegét:

„Én………eszküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek. Az Alkotmányt a
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm.
A képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Petőfiszállás fejlődésének előmozdítása és az
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
Czombos Ferenc alpolgármester letette az esküt.
Czombos Ferenc alpolgármester
Tisztelettel megköszönöm a bizalmat, szeretnék megfelelni a feladatnak. Igyekszem a magam
gondolatait megtartva, a közös jövőnket szolgálni

X. napirend
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ebbe az előterjesztésbe nem írtam bele az eddigi összeget. Ez havi 110.500,- Ft/fő összeg
volt, ebből mentek le a járulékok. Megbeszéléses összeg volt. Belefért a minimum törvényi
követelményekbe. A mi községünk vonatkozásában az irányadó a 4,5 – 6,5 szorzó közötti
intervallum. Az Önök döntésén alapul. Az alpolgármester kérésére lehet mellőzni, vagy
kisebb összegben megállapítani. Egyszerű többségi határozattal a jelenlévő képviselők
hozhatják meg határozatukat.
Szász János polgármester
Megkérdezem az Alpolgármester Urat, hogy ezen összegért elvállalja-e az alpolgármesteri
tisztséget.
Czombos Ferenc alpolgármester
A Polgármester Úrnak volt egy nyilatkozata közös alap képzését illetően. Igényt kell tartani a
tiszteletdíjra, de az alap felé kell mozogni. Azonos elbírálás alá kell hogy kerüljek, mint a
többi képviselő, mert én is képviselő vagyok.
Szász János polgármester
Kérem szavazzanak, egyetértenek-e a 110.500,- Ft összeggel.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1
fő nem szavazott – a következő határozatot hozza:

188/2010. (X. 11.) ÖKT. határozat
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó- javaslatát és
úgy foglal állást, hogy „A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról” szóló 1994. évi LXIV. törvény
4. § (1)-(2)-(3) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve Czombos Ferenc
alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 3-tól kezdődően bruttó 110.500,Ft/hó összegben állapítja meg.
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XI. napirend
A helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló helyi
rendelet módosítása

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A képviselők tiszteletdíjára részben vonatkozik a köztisztviselői törvény. Az illetményalap
38.650,- Ft, a mi településünk esetében 1,3 a szorzó. Ebben a községben a 38.650,- Ft nem 1,3
szorzóval, hanem 0,91-el van szorozva. A bizottságok elnökeit, tagjait egységesen e
munkájukért az alapdíj 39,8 %-a illeti meg. Ebből a két tételből áll össze a tiszteletdíj. Ezt
számfejtjük havonta azoknak akik nem mondtak le róla. Van olyan aki lemondott bizonyos
cél érdekében. Ez nem azt jelenti, hogy a többi képviselő nem mondott már le. Meg kell
köszönni ezeket a felajánlásokat, mert ezzel segítik községünket. Elvi állásfoglalást hoztam
be, ne keressék a rendelet-tervezetet. Módosítjuk-e vagy sem, vagy maradjon érvényben.
Szász János polgármester
Mit tudnánk felajánlani ami a falut segítené?
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A Polgármester Úr a 20 %-os mértékű költségátalányát ajánlotta fel bizonyos célra. A
képviselők a ránk eső bizottsági pénzt tegyük be, hogy mire használjuk, majd megnézzük. Azt
szeretném hogy járulékaival együtt lenne ez a felajánlás.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztésbe ami volt eddig, arról beszélünk.
Rádi Györgyi Magdolna képviselő
Véleményem szerint a tiszteletdíjnál a 0,91 szorzószám maradjon, a bizottsági munkáért járó
39,8 %-ot pedig fel kellene ajánlani.
Czombos Ferenc alpolgármester
A bizottsági tiszteletdíj a járulékaival együtt legyen felajánlva abba a bizonyos alapba,
bizonyos célért.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:

189/2010. (X. 11.) ÖKT. határozat
A helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló helyi rendelet
módosítása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését és a helyi képviselők, bizottsági tagok
tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozóan a következő elvi állásfoglalást hozzák meg: a
bizottságok elnökeinek és tagjainak munkájukért járó tiszteletdíjat járulékaival
együtt felajánlják a község javára.

XII. napirend
Egyebek

Kis János Imréné képviselő
A polgármesteri hivatalnak a költségvetése
támogatást meg enged-e?

a

vörös iszap károsultjainak valamiféle

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A saját költségvetése terhére szavazhat meg a képviselő-testület támogatást.

- 19 Kis János Imréné képviselő
• Az ülésekről az állampolgárok tájékoztatását jobban meg kellene oldani.
• Az E5-ös út Petőfiszálláshoz tartozó részén ott van egy nagy szemétkupac.
• A Kis István kanyarban ott van egy szürke zsák szemét, ezt nem viszi el a
hulladékgyűjtő autó. El kellene valahová vinni ezt a szemétlerakó helyet.
• Itt a hideg, lassan itt a tél, megoldás lenne egy olyan gépjárművet vásárolni, amivel az
utakat, dűlőutakat rendbe tartanák.
• A választáskor az ajánlószelvények leadásakor be kellett mennem a Jegyzőhöz a Kis
János Imréné helyett, szerettem volna ha úgy kerül a nevem a szavazólapra, hogy Kis
Jánosné Rádi Zsuzsanna, hiszen többen így ismernek. Ez korábbi választáskor is így
volt. Most törvényre való hivatkozással nem engedte. Megfellebbeztem, de a Megyei
Választási Bizottság elutasította, „ az egyik kutya, másik eb” alapon. Bács-Kiskun
megyében 3 településen volt, ahol ugyanúgy ahogy kérték használhatták a nevüket.
Nem azt keressük, hogy hogyan lehetne megoldani, hanem azt hogyan nem.
Legyen szíves a Polgármester Úr odahatni, hogy emberbarát polgármesteri hivatal legyen, és
az emberek érdekeit képviselje.
Szász János polgármester
Szemét a kanyarban, nem lehet a képe Petőfiszállásnak. Gépjármű beszerzése, ennek a
felvetése megalapozott. Nem mehetünk így a télbe. Mi a faluért vagyunk, elsődleges
szempont a személyes kapcsolat felépítése. Követelem, hogy minden embert maximálisan
kezeljenek. Magam is úgy látom, hogy vannak olyan törvények amit lehet így is, úgy is
értelmezni.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A vörös iszap károsultjainak megsegítésével kapcsolatban, mi lenne ha nem pénzadománnyal
segítenénk, hanem egy nagycsaládos embernek biztosítanánk, hogy idetelepüljön
Petőfiszállásra, oly módon, hogy az önkormányzat vásárolná a család részére házat, vagy
tanyát.
Kérdezem a testületet, hogy legyen-e hírmondó és ki csinálja, milyen feltételekkel. Az
emberek szerették, várták. Szeretném bejelenteni, hogy ma reggelre az interneten rajta van,
hogy az iskola több mint 5 millió Ft-ot nyert pályázaton.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Személy szerinti támadással szemben nem tudok védekezni. Jogosan jártam el, most is úgy
érzem. Odafigyelek, hogy a Képviselő Asszony vonzáskörébe ne legyek. Ha nem lett volna
igazam, úgy akkor a felsőfok szólt volna. Ha emberileg megsértettem elnézést kérek.
Sajnálom, ha ez másképp van megélve. Külön sajnálom, hogy ez pont az alakuló ülésen jött
elő.
Rádi Györgyi képviselő
A könyvtárban az összes testületi anyag bent van. Kérem a hivataltól, hogy az
előterjesztésekkel együtt küldjék. A hírmondót eddig Sári Péter volt képviselő társammal
szerkesztettük együtt. Kértük a képviselőket akinek véleménye, hozzászólása van írja meg.
Nem nagyon segítettek bennünket. Ha továbbra is megbíztok elvállalom.
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Egy kérésem lenne az elmúlt testület munkáját meg kellene köszönni, 20 éve irányította a volt
polgármester a községet. Kérném a jelenlegi képviselő-testületet, hogy egy határozattal
köszönjék meg.
Szász János polgármester
Az ujság részéről köszönjük a lehetőséget. Ez a határozat a legkevesebb, amivel
megköszönhetjük az előző testület munkáját.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

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

190/2010. (X. 11.) ÖKT. határozat
Előző választási ciklusban végzett munka
elismerése
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rádi Györgyi
képviselő javaslatára elismerését és köszönetét fejezi ki a 2006-2010-es
választási ciklusban végzett munkájáért Seres Lajosné polgármesternek és a
képviselő-testület valamennyi tagjának.

Szász János polgármester
Minden olyan rendezvény ami a falu életében van, szeretném ha jelen lennénk. A falut együtt
képviseljük.
Nagy János képviselő
A dohányszállító autók olyan mértékben tönkretették a kinti útjainkat, hogy nem lehet rajta
közlekedni. Hatékonyan oda kellene ügyelni. Az összes képviselővel végig kellene járni a
földutakat. Aki azokat rendbe teszi legyen az övé az összes ott lévő fa. Csak az a gond, hogy a
faderekakat elviszik, a gallyakat otthagyják.
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Lövei Gáborné
A Cipőgyárból kiteszik a hulladékgumikat, bárki elviheti, azzal tüzelnek az emberek. Az
egészségre nagyon káros. A Cipőgyár azzal védekezik, hogy fizetnek szemétszállítási díjat.
Szász János polgármester
Megnézzük, utána fogok járni.
Megállapítom, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a képviselő-testület ülését 16 óra 15
perckor bezárom.

K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó
jegyző

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna
Czombos Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítők

