JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2010. november 24-én a
Művelődési Házban megtartott üléséről.
Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Szász János polgármester
Czombos Ferenc alpolgármester
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Homoki-Szabó József képviselő
Kis Jánosné 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:
Ottmár László EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviselője
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Móczár László Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke
Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Jelen van továbbá:
A lakosság részéről jelen van 4 fő
Szász János polgármester
13 órakor megnyitja a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, külön köszönti a meghívott
vendégeket, Ottmár Lászlót az EDF DÉMÁSZ Zrt. Móczár Lászlót a Petőfiszállási
Polgárőrség Elnökét.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselőből
mindenki jelen van.
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Kis János Imréné és Rádi Györgyi képviselőket kéri fel.
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal elfogadja a 2010. november 24-i testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.
Szász János polgármester
Javaslatot tesz az ülés napirendjére: (a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.)
1.) Kiskunfélegyháza Városi Kórház és Rendelőintézet működéséről szóbeli tájékoztatás
Meghívott: Kapus Krisztián Országgyűlési Képviselő, Kiskunfélegyháza Város Polgármestere
Dr. Kovács József főigazgató főorvos
2.) Kialakítandó építési telkekre vonatkozó villamosenergia ellátásának műszakigazdasági feltételeiről tájékoztatás
Előadó: Ottmár László EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviselője
3.) Központi Háziorvosi Ügyeleti feladatok társulás formájában történő ellátásához
határozathozatal
Előadó: Szász János polgármester
4.) Polgármesteri Hivatalnál helyettesi álláshely létesítése
Előadó: Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
5.) Beszámoló a Községi Önkormányzat 2010. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Szász János polgármester
6.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Szász János polgármester
7.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Szász János polgármester
7.) Tájékoztató a 2010. évi bérmegtakarításról és a jutalomra fordítható összegekről
Előadó: Szász János polgármester
8.) Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 27/2004. (XII.15.)
rendelet módosítása
Előadó: Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
9.) A vagyonvédelmi célú riasztóberendezések üzemeltetésének felülvizsgálata
Előadó: Szász János polgármester
10.) Önkormányzati honlap készítésére anyagi fedezet biztosítása
Előadó: Szász János polgármester
11.) Előterjesztés a jegyző helyettesítésére
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Előadó: Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
12.) Időskorúak 2010. évi karácsonyi pénzbeli támogatására anyagi fedezet biztosítása
Előadó: Szász János polgármester
13.) Külterületi ingatlantulajdonosok szilárdhulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőpont
meghatározása
Előadó: Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
14.) A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítása (I. körzet)
Előadó: Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
15.) A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítása (II. körzet)
Előadó: Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
16.) Beszámoló a tanyagondnoki munkáról
Előadó: Szász János polgármester
17.) Színes nyomtató beszerzéséhez anyagi támogatás kérése
Előadó: Szász János polgármester
18.) Honvédelmi Minisztériumtól eszközök beszerzése (írásos anyag kiosztása ülés előtt,
mert hétfőn lesz helyszíni szemle az ügyben)
Előadó: Szász János polgármester
19.) Mikroflóra Bt. közüzemi díjtartozása
Előadó: Szász János polgármester
20.) A faluban működő Karitasz csoport támogatási kérelme
Előadó: Szász János polgármester
21.) A Községi Önkormányzat és a Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet között létrejött
földhaszonbérleti szerződés módosítása tárgyában
Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
22.) Egyebek:
a.) Szilárdhulladék-szállítással kapcsolatos szóbeli tájékoztatás
b.) Kiskunfélegyházi Kistérségi Társulás működéséről szóbeli tájékoztatás
c.) Budapesten megtartott polgármesterek tanácskozásáról szóbeli tájékoztatás
d.) Építési telek értékesítési lehetőségéről (Postával szemben) szóbeli tájékoztatás
e.) Vasanyag-elhelyező hely esetleges telepítéséről szóbeli tájékoztatás
f.) Falugyűlés időpontjának megbeszélése
g.) A falu adventi koszorújának felállítása
h.) A falu 4 db fenyőfájának karácsonyi kivilágítása
23.) KÖZMEGHALLGATÁS
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24.) Zárt ülés
a.) Felsőfokú tanulmányokat folytató diákok támogatása
Előadó: Szász János polgármester
b.) Egyedi szociális kérelmek elbírálása
Előadó: Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(7 igen) elfogadja a 2010. november 24-i testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.

I. napirend
Kiskunfélegyháza Város Kórház és Rendelőintézet
működéséről szóbeli tájékoztatás

Szász János polgármester
A meghívott vendégek Kapus Krisztián Országgyűlési Képviselő, Kiskunfélegyháza Város
Polgármestere és Dr.Kovács József főigazgató főorvos sajnálatos módon nem tudtak időt
szakítani, hogy jelen legyenek a testületi ülésen. Szóban kértem már két hete Őket, hogy
adjanak tájékoztatást a Kiskunfélegyházi Kórház helyzetéről. Javaslom, hogy a legközelebbi
ülésre is hívjuk meg Őket.

II. napirend
Kialakítandó építési telkekre vonatkozó villamosenergia
ellátásának műszaki-gazdasági feltételeiről tájékoztatás
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Előadó: Ottmár László EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviselője

Szász János polgármester
Megkérem Ottmár Lászlót az EDF DÉMÁSZ képviselőjét, hogy tájékoztasson bennünket.
Ottmár László EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviselője
AZ EDF DÉMÁSZ részére ad bankgaranciát az önkormányzat a megadott és elfogadott
árajánlatba szereplő értékre vonatkozóan.. Ha 5 éven belül az ügyfelek jelentkeznek akkor
jóváírunk a bankgaranciából. Ha 5 éven keresztül nincs egyetlen ügyfél sem, a bankgaranciát
még 5 évig nyomon követjük. Tulajdonképpen 10 évig kezeljük. Az árajánlat 11 telek
fogyasztásmérőjének kiépítését tartalmazza. A mérőhely létesítése összesen nettó 869.000,Ft-ba kerül. A mérőhelyek kiépítését a megrendeléskor kell eldönteni, hogy kéri-e az
önkormányzat. Ha kéri akkor kifizeti az önkormányzat és érvényesíti az ügyfelek felé.
Olyan lehetőség is lehet , hogy az önkormányzat kifizeti az árajánlatba szereplő összeget
1.771.200,- Ft-ot (csatlakozásért fizetendő díj becsült összege) és ha jön az ügyfél akkor
érvényesíti.
Nagy János képviselő
A kérdésem az lenne, hogy a telkeken nagyfeszültségű vezeték megy keresztül. Jelent-e
problémát a DÉMÁSZ részéről, és ennek a lefedése hogyan történik.
Ottmár László EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviselője
Ez a nagyfeszültségű vezeték adottság egy korábbi hálózatépítésnél. A 22.000 Voltos
légvezeték korlátozást és tiltást jelent. Ha valaki szeretne az alá építeni valamit, akkor azt
figyelembe kell venni. Négy méternél magasabb növények telepítése tilos. Hét méteres
sávban fát nem lehet ültetni. Építeni alá nem tilos, de fokozottan biztonságossá kell tenni, pl.:
kettős szigetelés. A tervezőknek kell ezt figyelembe venni.
Szász János polgármester
Kinek a költsége a magas feszültség biztonságossá tétele?
Nagy János képviselő
Megállapítva közel 300 ezer Ft egy teleknek a villamosítása. Kell még gáz, víz, mennyiért
tudunk eladni egy portát ahol magas feszültség megy át.
Homoki-Szabó József képviselő
Kedvezményről beszélünk, az 1.771.200,- Ft, ez a beruházás költsége?
Ottmár László EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviselője
Ez a rendelet adta kedvezmény. Az 1 x 32 Amper alanyi jogon jár, egy alapháztartás tud
ennyiről működni.
Véleményem szerint abban az esetben ha 11 telket villamosítja az önkormányzat az egy jó
vállalkozás, ha nem tudja értékesíteni azonnal, arra szól a bankgarancia. Ha 10 év múlva nincs
lakó, nem várható el a DÉMÁSZ-tól, hogy több millió forintja odavesszen.
Homoki-Szabó József képviselő
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Ez az 1.771.200,- Ft az önkormányzatnak az önrésze, ha 5 éven belül el tudjuk adni a telkeket,
akkor ez az összeg visszajön.
Szász János polgármester
Megköszöni Ottmár Lászlónak a tájékoztatást, aki 13 óra 30 perckor távozik az ülésről.

III. napirend
Központi Háziorvosi Ügyeleti feladatok társulás
formájában történő ellátásához határozathozatal

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.
Szász János polgármester
Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A Kiskunfélegyházi Aljegyző Asszony kérte, hogy az egyszer már hozott határozatunkat ki
kell egészíteni. Nem tudjuk mikor fejeződik be a közbeszerzési eljárás. Meghosszabbítottuk
az érvényes szerződésünket 2010. december 31-ig. Most meg kell hosszabbítani a már
meglévő régi szerződés hatályát, de legalább a központi háziorvosi ügyelet működik.
Nagy János képviselő
Ez így zűrös, átláthatatlan. Ki vagyunk szolgáltatva nekik, nem értek velük egyet.
Czombos Ferenc alpolgármester
Úgy gondolom a magam részéről már augusztusban is így érzékeltem. Nem kaptunk
megfelelő választ, hogy hogyan akarta a Kistérség ezt az orvosi ügyeleti ellátást. Nyilatkozni
kellett, hogy a Központi Háziorvosi Ügyelet működtetéséhez szükséges 1.632.000,- Ft-ot
biztosítjuk. Egy tisztázatlan eseményre garanciát vállaltunk, hogy le fogjuk tenni a pénzt.
Úgy hallottam, hogy Jakabszállás csatlakozott Kecskeméthez és Kunszállás is akar. Innentől
kezdve egy abszolút bizonytalanság, magasabb lesz az 1 főre fizetendő, a kevesebb lakosság
létszám miatt. Kiskunfélegyháza Polgármesterének a további orvosi ügyelet ellátásáról más
elképzelése van – szerettem volna hallani. Újabb 4 hónapot kérnek, az ügyeletbe résztvevő
egyik orvostól azt az infót kaptam, hogy májustól nem kapnak fizetést az Emergency
Servicétől. Ki itt a hunyó? Miért nem kapják meg a fizetést. Minden rajtunk csapódik. Egy a
lényeg, hogy az ember ne legyen beteg.
Szász János polgármester
62.000 embernek az egészségügyi ellátását veszélyeztetik.
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Nagy János képviselő
Nem szavaztam meg, nem vagyok ebbe biztos, hogy elfoglaltságuk miatt nincsenek. Nincs
ügyeleti ellátás, a lakosokat magukra hagyták.
Rádi Györgyi képviselő
Nem látok más megoldást, ebbe a társulásba benne kell maradni. A költségét megszavaztuk,
december 31-ig él. Ha nem fogadjuk el akkor kilépünk a Társulásból.
Szász János polgármester
Szeretnék kérni egy rálátást, nem tudjuk, hogy mire szavazunk. Elfogadjuk, ha nem, az
szerződésmódosítással jár.
Czombos Ferenc alpolgármester
Én úgy gondolom, hogy egy lehetőségünk van, megszavazni a 4 hónapra kiterjesztett
meghosszabbítást. Nem lehet kiszállni, mert január 1-től nincs Petőfiszálláson ügyeleti ellátás.
Mi 2010. december 31-ig hozzájárultunk a meghosszabbításhoz, az 1.632.000,- Ft nem 4
hónapra lett megszavazva, hanem az állami normatíván felüli kiegészítés lett megszavazva.
Mindig kényszerpályán tudunk lenni, 1 orvossal nem tudjuk megszervezni az ügyeleti ellátást.
Hatalmazza fel a testület a Polgármester Urat, hogy erről a kistérség gesztora mint
Kiskunfélegyháza, minél előbb adjon tájékoztatást. Nem beszél róla, hogy Ő most pályázik,
vagy mit csinál. Nincs más lehetőség, meg kell szavazni.
Rádi Györgyi képviselő
Nem tehetünk mást meg kell szavazni. Kérjünk róla egy tájékoztatást.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Fogalmam sincs hogy áll a közbeszerzési eljárásuk.
Nagy János képviselő
Van egy szolgálati lakásunk, ha jön egy háziorvos át kellene neki adni. Nem-e lenne olyan
orvos, aki az ügyeletet is ellátná.
Czombos Ferenc alpolgármester
Benne van a Kiskunfélegyháza Város által küldött levélben felolvasom: „Mint Önök előtt is
ismeretes, a közbeszerzési eljárás időtartamát kb. 2 hónapos időtartamra becsülhetjük,
figyelemmel a kötelezően betartandó határidőkre. Ezt követően a közbeszerzés nyertesének
jogerős működési engedéllyel kell rendelkeznie a feladat ellátására,és ezt követően tudja a
MEP-pel a finanszírozási szerződést megkötni. Vagyis magát az eljárás menetét kb. négy
hónapos időtartamra becsülhetjük.” Ebbe a határozat-tervezetbe benne van akár egy év is.
Homoki-Szabó József képviselő
Ezt az összeget amit megszavaztunk, ha ezért az összegért biztosítani tudják az ügyeletet,
akkor nincs probléma
Szász János polgármester
Ki vagyunk szolgáltatva nekik.

8
Homoki-Szabó József képviselő
Azt sem írták meg, hogy ki van-e írva a pályázat vagy sem.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, azzal a feltétellel, hogy tájékoztassák a
képviselő-testületet a Központi Háziorvosi Ügyelettel kapcsolatos lényeges tényekről.

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

225/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
Központi Háziorvosi Ügyeleti feladatok társulás
formájában történő ellátása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
az Emergency Service Kft-nek a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat
ellátására irányuló feladat ellátási szerződése közös megegyezéssel – a
közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig, határozott ideig –
meghosszabbításra kerüljön. A szerződést bármelyik fél írásban, három hónapos
felmondási idővel felmondhatja.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr.Nánási Éva Aljegyző
Asszonyt, hogy írásban folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet a
központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos lényeges tényekről. Legkésőbb 2010.
december 10-ig szíveskedjen a testületet értesíteni arról, hogy a közbeszerzési
eljárás a Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat ellátására ki van-e írva, ha
nincs, mikor lesz kiírva és mik a lényeges feltételei.
Felelős. Szász János polgármester
Határidő: a határozatkivonat továbbításának 2010. november 25.
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IV. napirend
Polgármesteri Hivatalnál helyettesi
álláshely létesítése

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság 4 igen szavazattal a határozat-tervezet második részét fogadja el. Felkéri
a munkáltatót, hogy a munkaköröket tekintse át, és próbálja munkakör átcsoportosítással
megoldani a feladatokat.
Czombos Ferenc alpolgármester
A telefonszámláknál csökkenteni kellene a munkát, azzal, hogy a szolgáltatónál
kezdeményezni kellene, hogy mindenki a saját nevére kapja meg a számlákat. Ez abból a
szempontból is jó lenne, hogyha valaki nem tudná fizetni a számláját, akkor az
önkormányzatnak nem kellene kifizetni helyette. Biztatnám a testületet, próbáljanak ebbe
tájékozódni és lépéseket tenni.
Szász János polgármester
Feltalálták már az elektronikus utalásokat is. A három munkáltató mérje fel a lehetőségeket. A
munkakörök nagyságát át kell nézni, egy 6 órás munkakört meg lehetne hosszabbítani 8 órára
– ezt a lehetőséget is látom.
Homoki-Szabó József képviselő
Felmerült az Ügyrendi Bizottság ülésén, hogy az iskolának az egyik 6 órás dolgozóját
átcsoportosítják a hivatalhoz. Van-e erre lehetőség?
Szász János polgármester
Ha a lakosság javát szolgálják, akkor igen. Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a
pénzügyi bizottság javaslatát.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
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226/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
Polgármesteri Hivatalnál helyettesi álláshely létesítése
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Erdélyiné
dr.Klimó Ildikó jegyző – Polgármesteri Hivatalnál helyettesi álláshely
betöltéséről – szóló előterjesztését és úgy határoz, hogy egyenlőre nem
engedélyezi a 4 óra időtartamú álláshely kialakítását. Felkérik a munkáltatókat,
hogy munkakörök átcsoportosításával próbálják megoldani a feladatokat.
Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2010. decemberi képviselő testületi ülés
V. napirend
Beszámoló a Községi Önkormányzat
2010. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5.sz. mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a Községi Önkormányzat 2010. évi
háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a pénzügyi bizottság javaslatát.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
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227/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
Beszámoló a Községi Önkormányzat 2010. évi
háromnegyedéves gazdálkodásáról
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Szász
János polgármester beszámolóját a Községi Önkormányzat 2010. évi
háromnegyedévi gazdálkodásáról , és azt elfogadja.
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: folyamatos

VI. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat
2010. évi költségvetési koncepciójára

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztést, azzal a
kitétellel, hogy megkapják a részletező anyagot a bizottsági elnökök és az alpolgármester, a
határozat-tervezet 3-ik pontjában elírás van, a dologi kiadások nem a 2009. évi várható
tényszámok figyelembe vételével tervezhetők, hanem a 2010. évi várható tényszámokkal,
valamint a kötelező alapellátás szerint legyenek a kötelező feladatok kimutatva.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a pénzügyi bizottság javaslatát.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:

228/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepciójára

HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési terv koncepcióját és a
költségvetés részletes kidolgozásához az alábbi határozatot hozza:
1./ Elsődleges szempont az intézmény és az intézményhez nem kötött feladatok
működtetése, ellátása.
2./ A személyi juttatások a jogszabályi kötelező mértékben tervezhetők.
3./ A dologi kiadások a 2010.évi várható tényszámok figyelembe vételével tervezhetőek.
4./ Törekedni kell arra, hogy az új közfoglalkoztatás keretében minél több dolgozót tudjunk foglalkoztatni.
Fejlesztési feladataink:
Általános iskola nyílászáró csere,
• Óvoda tetőfelújítás
• Művelődési ház tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere
• Játszótér felújítása.
•

Felelős: Szász János polgármester
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó
Határidő: folyamatos
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VII. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2010. évi
költségvetési rendeletének módosítására

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja az önkormányzat 2010. évi
költségvetési rendeletének módosítását.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja az önkormányzat
2010. évi költségvetési rendeletének módosítását.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet módosítására tett
előterjesztést.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestület 7 igen szavazattal
elfogadja a Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. évi költségvetési
rendeletének módosítására tett előterjesztést és megalkotja rendeletét az
alábbiak szerint:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2010. (XI. 25.)
rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló
5/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról
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A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.

Kovács Jánosné pénzügyi főmunkatár-s 14 órakor távozik az ülésről.

VII. napirend
Tájékoztató a 2010. évi bérmegtakarításról
és a jutalomra fordítható összegekről

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy arra kéri a képviselő-testületet a polgármestert, hogy a
munkáltatói körében 2009. évben keletkezett bérmegtakarítást az Ő maga hatáskörébe ossza
ki. A 2010-es évi bérmegtakarítást az év végéig ne ossza ki.
Homoki-Szabó József képviselő
Nem tudom értelmezni a táblázatot.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem hoztam ki az ügyintézőt a testületi ülésre. Holnapra vagy a következő testületi ülésre
tudok erre magyarázatot adni.
Szász János polgármester
Megkérem a jegyzőt és az illetékes ügyintézőt, hogy a következő testületi ülésre adjon erről
tájékoztatást. Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
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229/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
Tájékoztató a 2010. évi bérmegtakarításról és a
jutalomra fordítható összegekről
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester tájékoztatását, azt tudomásul veszi, és úgy határoz, hogy a
polgármester munkáltatói körében a 2009. évben keletkezett bérmaradvány
kerüljön kiosztásra, a 2010. évit egyenlőre ne ossza ki a munkavállalóknak.
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: 2010. december 31.

VIII. napirend
Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 27/2004. (XII. 15.) rendelet módosítása

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.
Czombos Ferenc alpolgármester 14 óra 10 perckor távozik az ülésről, így a képviselők
létszáma 6 főre csökken..
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határozott idejű rendeletünk van. 2011-től határozott vagy határozatlan ideig meg lehet
hosszabbítani. Az ellátást eddig úgy tudták felvenni, hogy bejöttek a szülők a polgármesteri
hivatalba vagy átutalással került a számlájukra. Lehet 60 napos határidőt is szabni.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal a rendelet idejének meghosszabbítását javasolja,
időtartamáról nem volt szó. Felmerült, hogy a támogatás milyen formában kerüljön átadásra,
mi a testületi ülésen való átadásra gondoltunk. De ennek vannak törvényi akadálya is. Mind a
két szülőnek jelen kell lenni, aláírásukkal igazolni az átvételt. Sok esetben kitolódna az összeg
átvétele. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy hogyan gondolják.
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Szász János polgármester
Meghatalmazással fel lehetne-e venni?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A meghatalmazások nem működnek, 2 szülőnek kell aláírni.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a 40 ezer Ft támogatási összeget. Eljuttatása
60 napra módosulna, a testületi ülésen kerüljön átadásra egy emléklap kíséretében.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja a javaslatot, úgy hogy a 40.000,- Ft a testületi ülésen legyen átadva a
szülőkkel egyeztetett időpontban, a születéstől számított 60 napon belül, emléklap vagy
valami ajándék kíséretében. A hatályát nem határozzuk meg.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestület 6 igen szavazattal
elfogadja a Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az egyes
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló előterjesztést és megalkotja
rendeletét az alábbiak szerint:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
15/2010. (XI. 25.)
rendelete
az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
szóló
27/2004. (XII. 15.) rendelet módosításáról szóló 8/2010. (III. 25.)
rendelet hatályon kívül helyezéséről
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.

Kis Jánosné képviselő
Nagyon szép dolog a születésnél való segítség, de azt javasolnám, hogy a temetéseknél is
vegyen részt valaki a képviselő-testület részéről. Elhalálozás esetén valaki menjen oda és
nyilvánítson részvételt, egy koszorú vagy sírcsokor kíséretében.
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Rádi Györgyi képviselő
Nem hiszem, hogy a reprezentációs költségbe ne férne bele egy sírcsokor, vagy egy koszorú
költsége.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúan szóbeli
hozzájárulásukat adják, hogy a képviselő-testület tagjai közül valaki a temetési
szertartásokon vegyen részt és nyilvánítsa ki a képviselő-testület részvétét.

IX. napirend
A vagyonvédelmi célú riasztóberendezések
üzemeltetésének felülvizsgálata

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A Mini-Max Elektronika részéről nem tudtak eljönni. Javaslom, hogy a következő testületi
ülésre tegyük át ezt a napirendi pontot.

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

230/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
A vagyonvédelmi célú riasztóberendezések
üzemeltetésének felülvizsgálata
HATÁROZAT:
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonvédelmi célú
riasztóberendezések üzemeltetésének felülvizsgálata tárgyában úgy dönt, hogy
következő testületi ülésen fognak róla tárgyalni.

X. napirend
Önkormányzati honlap készítésére anyagi fedezet
biztosítása

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
Az önkormányzat úgy döntött, hogy szeretne egy honlapot készíteni. Három honlapkészítéssel foglalkozó cégtől kértünk árajánlatot, a mai napig csak egy válasz érkezett. A
mellékelt árajánlata alapján az egyszeri kialakítási költség 49.000,- Ft + ÁFA összegbe
kerülne, a rendszerfenntartási díj havi 5.900,- Ft +ÁFA összegbe kerülne. Kalmár Edit az
iskola pedagógusa a honlap elkészítésénél segítene, szakmai tudása neki van. A Pénzügyi
Bizottság egyhangúlag elfogadta.
Kalmár Edit
Szívesen segítek, válaszolok a kérdéseikre. Magának a felületnek a kialakítását, egy profi cég
csinálná, a törvényi feltételeknek meg kell felelni. Ez egy Gyulai cég, évek óta csinálják,
semmilyen panasz nem merült fel. Vállalják, kialakítják az alapját, beleszólhatunk, hogy mit
szeretnénk kialakítani és mit nem. Mindenki meg tud jelenni ezen a felületen, az összes
anyagunk felkerülhet. Külön e-mail címe lenne a polgármesternek, jegyzőnek, konyhának, a
művelődési háznak és az iskolának. Az egyszeri kialakítási költség 49.000,- Ft + ÁFA, a
rendszerfenntartási díj havi 5.900,- Ft + ÁFA. Nagyon fontos a biztonság.
Szász János polgármester
Szeretném megköszönni Kis Istvánnak, hogy képeket tett fel az internetre a falu életéről.
Meg kellene nézni, hogy a meglévő enternetet milyen módon lehet megszüntetni. Kalmár Edit
ezt a munkát díjmentesen felajánlja a falunknak. Edit munkáját valahogyan konpenzálnunk
kellene. Nagy szakmai tudással rendelkezik.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az enternettel fel lehet bontani a szerződést a hűségidő lejárt.
Rádi Györgyi képviselő
Az eMagyarország kéri, hogy reklámozzuk magunkat és kerüljünk fel a honlapra.
Kalmár Edit
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Ez a cég 2-3 hónapon belül elkészíti az alapadatokkal együtt a honlapot. Figyelni kell, hogy
aki adatot szolgáltat vállalja a felelősséget. Legyen aki megnézi a feltett anyagokat.

Rádi Györgyi képviselő
Ami a testületi részét illeti itt a polgármester és a jegyző a felelős, a továbbiaknál a civilszervezet elnökei.
Kalmár Edit
Kérni szeretném, hogy Balogh Imrével hadd beszéljek már. Nagyon jó szakember szeretném
vele megbeszélni.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

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

231/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
Önkormányzati honlap készítésére
anyagi fedezet biztosítása
HATÁROZAT:
1.) Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Szász
János polgármester – önkormányzati honlap készítésére vonatkozó –
előterjesztését, és úgy dönt, hogy elfogadja a WEBfield-Design Kft. (5700
Gyula Laktanya u. 17/A.) árajánlatát, és biztosítja az anyagi fedezetet az
önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére az alábbiak szerint:
- egyszeri kialakítási költség 49.000,- Ft + ÁFA
- rendszerfenntartási díj havonta 5.900,- Ft +ÁFA.
2.) A képviselőtestület felkéri Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyzőt a Kft-vel
történő szerződés előkészítésére, és felhatalmazza Szász János polgármestert az
elkészült szerződés aláírására.
3.) A képviselőtestület kötelezi a Jegyzőt, hogy a határozat tartalmát vegye
figyelembe a következő költségvetési rendelet módosításakor.
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Felelős: Szász János polgármester
Határidő: folyamatos

XI. napirend
Előterjesztés a jegyző helyettesítésére

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képezi.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Felkérés volt a testület részéről, mivel a novemberi testületi ülésen nem született döntés, hogy
próbálja megnézni hogyan lehet megoldani a jegyző helyettesítését. Az előterjesztésbe én a
jegyző helyettesítésére Dr.Torma Andrea vezető-tanácsost kértem fel. A helyettesítésre
vonatkozóan nem volt probléma nagyon eddig, 11 éve itt vagyok és még csak egyszer volt
gond ebből.
Szász János polgármester
Az Andreával meg van ez beszélve?
Homoki-Szabó József képviselő
Az előző testületi ülésen más név hangzott el, a határozat-tervezetben a feladatok és egyéb
teendői legyenek felsorolva. Szeretném ha továbbiakban ezek a kiszólások, hogy „családi
vállalkozás” nem hangoznának el.
Nagy János képviselő
Ez a kiszólás tőlem hangzott el, de én az összeférhetetlenségre akartam rátérni.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ezt a munkáltató dönti el, ez nem testületi feladat.
Szász János polgármester
Szeretném látni, hogy milyen hatásköre van az Andreának és mit vállal, mire van
jogosítványa.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Mindenre csak a munkáltatói jogokra nem. Kiadmányozási és ellenjegyzési joga is van még.
A helyettesítés kapcsán eddig csak egy testületi ülésre kellett felkészülni neki.
Homoki-Szabó József képviselő
Szeretném az érintettségemet bejelenteni, én nem kívánok szavazni.
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Szász János polgármester
Szeretném látni, mi az amit Ő vállalt. Szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

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

232/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
Előterjesztés a jegyző helyettesítésére

HATÁROZAT:

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző
előterjesztését és úgy határoz, hogy a jegyző tartós távolléte, vagy objektív
körülmények miatti távolléte esetére Dr.Torma Andrea vezető-tanácsos végzi a
helyettesítését a jegyzőnek.
Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Dr.Torma Andrea vezető-tanácsos
Határidő: folyamatos

XII. napirend
Időskorúak 2010 évi karácsonyi pénzbeli támogatására
anyagi fedezet biztosítása

Előadó: Szász János polgármeste
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét képezi.
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Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal 2.000,- Ft/fő pénzbeli támogatást, továbbá 100.000,Ft összeg biztosítását javasolja a képviselő-testület általános tartaléka terhére. A kifizetését
december 13-tól – december 31-ig 12 óráig javasolja a bizottság. Akadályoztatás esetén
telefonon történő előzetes egyeztetés alapján a tanyagondnokok kiviszik nekik.
Szász János polgármester
364 főről van szó, és ehhez még hozzájön a bármilyen nyugdíjszelvénnyel rendelkezők is.
Sári Péter és Györgyi a Hírmondóban tájékoztassák a falu lakosságát, hogy erre van
lehetőség.
Homoki-Szabó József képviselő
2010.februári testületi ülésen ezt eltöröltük, most törvényt kell módosítanunk?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
2010. március 1-től el lett törölve a rendelet. Külön határozatot lehet hozni, hogy az előzőt
eltöröljük, és újra lehet éleszteni. Rendeleti alátámasztása nincs, nem kötelező karácsonyi
segélyt adni. Vagy most hozunk egy egyedi határozatot, vagy pedig hatályon kívül helyezzük
a hatályon kívül helyezett rendeletet. A polgármester kérte, hogy a karácsonyi pénzbeli
támogatás kifizetése hatályát vesztő legyen december 31-e után.
Szász János polgármester
Akiknek a névsora meg van, az összeg is meg van, a tanyagondnokok kiviszik azoknak akik
nem tudják felvenni, azokra vonatkozna akik december 31-ig nem veszik fel.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozat-tervezet az elhangzott
módosításokkal.

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

233/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
Időskorúak 2010. évi karácsonyi pénzbeli
támogatására anyagi fedezet biztosítása
HATÁROZAT:
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1.) Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Szász

János polgármester előterjesztését, és úgy határoz, hogy 2.000,- Ft/fő, azaz
Kettőezer forint/fő összegű pénzbeli támogatást biztosít karácsony
alkalmával az alábbi személyeknek:

o 57. életévét 2010. december 31-ig betöltő és ettől idősebb nő (lista
alapján)
o 62. életévét 2010. december 31-ig betöltő és ettől idősebb férfi (lista
alapján)
o bármilyen nyugdíjszelvénnyel rendelkező (bemutatás alapján) lakosok
akik petőfiszállási állandó lakcímmel rendelkeznek.
2.) A támogatást egyrészt a 2010. évre tervezett segélyek maradványa biztosítja.
A segélyek teljes körű kifizetésére további 100.000,- Ft összeget biztosít a
képviselőtestület általános tartaléka terhére.
3.) A segélyek kifizetése elsősorban pénztárban történő felvétellel történik 2010.
december 13-tól – december 31-ig. Ezen határidő jogvesztő, 2010. december 31e után nem kerülhet sor a támogatás kifizetésére.
Kivételes esetben tanyagondnoki szolgáltatás útján kerül átadásra a fenti összeg.
4.) A képviselőtestület felkéri Rádi Györgyi képviselőt, hogy a hirdetmény
Hírmondóban történő megjelentetéséről 2010. december 3-ig gondoskodjon.
5.) A képviselőtestület kötelezi Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyzőt, hogy a
határozat tartalmát vegye figyelembe a következő költségvetési rendelet
módosításakor.
Felelős: Szász János polgármester
Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző
Rádi Györgyi képviselő
Határidő: 2010. december 03.
2010. december 13. – 2010. december 31-ig-

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző felolvassa az Óvodai Szülői Szervezet köszönő
levelét, amelyben megköszönik a képviselő-testületnek a munkáját és a
jótékonysági bál támogatására közösen felajánlott önkormányzati támogatást.
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A köszönő levél a jegyzőkönyv 16. sz. mellékletét képezi.

XIII. napirend
Külterüli ingatlantulajdonosok szilárdhulladék
elhelyezésére szolgáló gyűjtőpont meghatározása

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét képezi.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A gyűjtőpont meghatározására van egy ötletem, a mostani gyűjtőpont közelében van egy
önkormányzati ingatlan, vékony keskeny út és a vasút közötti rész. Javaslat volt a régi
úgynevezett gázcseretelep, ez Lövei István tulajdona, oda nem lehet tenni. Felvettem a
kapcsolatot a szolgáltatóval, szilárd burkolatú út mellé kell tenni. Rossz földúton nem
közlekedhetnek a szolgáltató járművek.
Nagy János képviselő
A pénzügyi bizottsági ülésen javaslat hangzott el, hogy a templomnál a Cserlyési tanya helyén
lehetne bekeríteni egy területet. Utána kellene nézni, hogy önkormányzati tulajdonú-e ez a
hely.
Szász János polgármester
Van-e kötöttség, a falu másik végére lehet-e tenni ezt a gyűjtőpontot.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az ottani külterületi lakosokra gondol a képviselő?
Szász János polgármester
Az Egyház hozzájárul-e?
Kis Jánosné képviselő
Az ottani buszmegálló mögé tennék.
Rádi Györgyi képviselő
Ha szabályosan van kitéve, akkor elviszik.
Móczár László a Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke
A buszmegálló mögött is laknak, azok ugyanúgy nem szeretnék ha ott lenne a gyűjtőpont.
Konténer megoldást lehetne-e választani:
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A konténerrel az a probléma, hogy abba a konténerbe nemcsak a sárga zsákok lesznek
beletéve, hanem embléma nélküli zsákok is. Kiszámlázzák az önkormányzat terhére
keményen az összes mennyiségű szemetet.

Móczár László a Petőfiszállási Polgárőrség Elnöke
Az se jobb ha az út mellé teszik a szemetet.
Szász János polgármester
Más-más társaságoknál ez nem probléma, csak ennél. Jövőre 75 literes kukák helyett, 110
literes kukák után kell fizetni.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A vasút mellett van az út, ott el lehet menni, nem messze van egy nagy fa ki lehetne ott
alakítani a gyűjtőpontot. Ott van az aszfaltozott út, azt figyelembe kell venni.
Szász János polgármester
Meg kellene próbálni azt a felvetést, ami a volt gázcsere telep helyére lett volna. Meg kellene
kérni Lövei Istvánt hátha megengedi, hogy ott legyen.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Azt a területet előbb rendbe kell tenni, a kerítésre is költeni kell.
Szász János polgármester
Felkérjük a Jegyző Asszonyt, hogy vegye fel Lövei Istvánnal a kapcsolatot, és kérdezze meg,
hogy lehetne-e róla szó, hogy az Ő területén legyen a lerakóhely.
Homoki-Szabó József képviselő
Azt szeretném ha a Polgármester Úr keresné fel a földtulajdonost és kérné meg.
Továbbra sincs kitéve a tájékoztató tábla a mostani gyűjtőpont helyén.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Nem tudom, hogy kivel készítessem el.
Szász János polgármester
Rádi Györgyi képviselő kinyomtatja a szöveget, Sinkó József képviselő pedig valamilyen fa
táblát készít neki. Felkérjük Jegyző Asszonyt, hogy a következő testületi ülésre a gyűjtőpont
helyére vonatkozó testületi anyagot készítse elő.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
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234/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
Külterületi ingatlantulajdonosok szilárdhulladék
elhelyezésére szolgáló gyűjtőpont meghatározása tárgyában
HATÁROZAT:
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Erdélyiné dr.Klimó
Ildikó jegyző a külterületi ingatlantulajdonosok szilárdhulladék gyűjtésének
gyűjtőpont kijelölésére vonatkozó – előterjesztését, és úgy határoz, hogy felkéri
a Jegyzőt, hogy a decemberi testületi ülésre készítse elő az új gyűjtőpont pontos
helyére vonatkozó előterjesztést.
Felelős:

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: 2010. decemberi ülés

XIV. napirend
A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet
módosítása (I. körzet)

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képezi.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Borzalmas nehezményezés ha a képviselő tanyagondnok is egyben.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, a döntést átruházta a testületre. A legmesszebbmenőkig
elvetném a rendeletmódosítást. Nem tartom jónak, hogy a lakosság kiszolgálását
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korlátoznánk. A beteg szállítást, a gyerekek szállítását nem korlátozhatjuk. Ha távolabbi
pontról indulunk és az út mellett lakó gyerekeket felvesszük, ebbe nem látok kivetni valót.

Szász János polgármester
Mikor milyen gyereket, melyik családtól szállítjuk, el kell dönteni, hogy mindenkit szállítunke vagy sem. A betegszállítás feltételei megalapozottak-e, a Doktor Úrral fel kellene venni a
kapcsolatot. Nem lehet válogatni az emberek között.
Kis Jánosné képviselő
Nincs ellenvetésem a gyerekszállítás ellen, de ha baj lesz akkor kit fognak hibáztatni. A
rendeletbe ne legyen benne az iskolás korú gyerekek szállítása. Ha olyan hozzátartozó van a
családban akinek gépjármű rendelkezésre áll, az viszont szállítsa a szüleit. Olyan betegeket
akit délelőtt elvittek az egészségügyi intézménybe, délután pedig a kocsmában látjuk, ilyen
beteget ne vigyen a kocsi.
Homoki-Szabó József képviselő
Ha valaki elmegy ez orvoshoz, nem azt jelenti, hogy nem fog biciklizni.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Jól működik a tanyagondnoki szolgálat, de szabályozni kell. A betegszállítást az orvossal meg
kell beszélni. A szülőknek el kell mondani, hogy ez nem kötelesség, hanem gesztus. E nem
nekik jár, ez egy lehetőség. Szeretném megköszönni a két tanyagondnok munkáját, mert sokat
segítenek. Az iskolának vannak rendezvényei, csak az Atyáktól kérünk segítséget, nekik van
nagyobb létszámot befogadó gépjárművük. A diákok a diákönkormányzat segítségével fizetik
a gázolaj fogyasztásukat. A rendeletből nem vehetjük ki a gyerekek szállítását. Semmilyen
rendezvényre a pedagógus vagy hozzátartozó nem viheti a gyerekeket, csak sofőr. A
tanyagondnoki szolgálat nem kötelező feladat, és benne a gyerekszállítás sem.
Nagy János képviselő
Tudomásul kell venni, hogy a gyerekeket be kell hozni. A gyerekszállításnak szigorú feltételei
vannak, a felelős mindig a sofőr lesz. Ha kötelezzük a sofőrt a szállításra mi is felelősek
vagyunk. A betegszállításnál csak aki rászorult annak a személynek a szállítását vállaljuk.
Rádi Györgyi képviselő
Nem kötelező önkormányzati feladat, de ezzel segítjük a lakosságot. Arra kellene
szabályozást tenni, hogy ki a rászorult. Határt kell szabni, hogy kik tartoznak a rászorultak
közé. Korlátok közé kell szorítani.
Szász János polgármester
Ki fogja minősítene ezt?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A polgármester és a tanyagondnokok.
Szász János polgármester
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Fel kell vállalni a konfliktust, ami kellemetlen.
Rádi Györgyi képviselő
Testületi ülésen is be lehet szabályozni.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ki a rászorult, sem a polgármester, sem a jegyző, sem a tanyagondnokok nem tudják
eldönteni.
Szász János polgármester
Sokkal nagyobb, kidolgozott és átgondolt dolgokat szeretnék látni. A következő ülésre zárt
ülés keretében kellene erről véleményt alkotni. Eddig az orvos általi betegszállítás sosem volt
foglalkoztatva. Figyelembe kell venni, hogy a Kiskunfélegyházi Kórház megszűnt, még
messzebbre kell vinni a betegeket.
Nagy János képviselő
A betegszállításnál a Doktor Úr jogosult megrendelni, és akkor viszik a beteget, de így a beteg
egész nap oda van. Az lenne jó ha még egy tanyagondnoki kocsink lenne.
Homoki-Szabó József képviselő
Olyan problémát akarunk megoldani ami nem is létezik. Olyan problémát akarunk megoldani,
ami nem is létezik. A probléma abból adódik, hogy megemelkedtek az üzemanyagárak. A
harmadik autó sorsát már régóta szajkózom. Be kellett volna vállalni, most ennek isszuk az
árát.
Kis Jánosné képviselő
Nem a tanyagondnokokkal van bajom, az előterjesztéssel van, abban is a gyerekek
szállításával.
Szász János polgármester
Be kell hozni a gyerekeket, ki kell vinni az ebédet, hogyan tudjuk ezt szabályozni, hogy
mindenkinek eleget tudjunk tenni. Meddig tudjuk ezt a szolgáltatást fenntartani? Mennyivel
többen igénylik a betegek vagy a gyerekek részéről?
Homoki-Szabó József képviselő
A nyújtható szolgáltatásnak csak 1 pici hányadát teljesítjük. Nem lehet ezt bekorlátozni. A
rászorultságot kell figyelembe venni. Hiába van két autó ha pénz nincs. Át se érezzük azt,
hogy ahol anyagi nehézségek vannak és mi segítünk. Én nem tudom behatárolni rendelettel,
hogy valakinek a jogai ne sérüljenek.
Czombos Ferenc 16 órakor megérkezik a testületi ülésre, így a képviselők létszáma 7 főre
emelkedik.
Sinkó József a Pénzügyi bizottság tagja

29
Igazat adok abba, hogy fel kell vállalni, hogy minden beteget nem viszünk el. A gyerekek
szállításánál ameddig baj nincs, addig nincs gond. Az is igaz, hogy csak alkalmazott sofőr
szállíthatja a gyerekeket.

Czombos Ferenc alpolgármester
Kényes terület korosztálytól függetlenül. Addig leszünk jók, amíg maradéktalanul tudunk
teljesíteni. Itt a kényszer fog változtatást kezdeményezni. Valahol az érintetteknek is kell
hozzátenni. Ki kell szűrni: szabályos-e a gyerekszállítás, mekkora a gépjármű
befogadóképessége. Ha több gyereket szállítunk szabálytalan, 10 éves kor alatt gyermekülés
kellene. Ha a választott háziorvos a másik településen van, akkor oda vinni kell-e a beteget.
A gyerekszállításnál az a lényeg, hogy ne vigye máshová a gyereket. A kényszer rávisz
bennünket, ha állami finanszírozásból nem tudjuk hozzátenni, akkor azonnal tudunk dönteni.
Valami szokásjogon is kialakult.
Homoki-Szabó József képviselő
Az állami normatívát úgy kapjuk, hogy tanyagondnoki szolgálatra. Ha megnyírbáljuk nem
biztos, hogy megkapjuk. Ehhez a normatívához feladatokat kapcsolnak.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Így nem igaz, sehol egy szakmai rendeletbe nincs benne, hogy a betegszállítást összekeverjük
a tanyagondnoki szolgálattal.
Homoki-Szabó József képviselő
Ez két esetben fordult elő, egyszer Debrecenbe és egyszer Szegedre kellett szállítani a beteget.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Amikor vissza kellett menni a betegért? Ne keverjük össze a betegszállítást a mentővel. A
betegszállítás nem önkormányzati feladat.
Rádi Györgyi képviselő
A módosításokat tegyük félre. Szedjük elő a mi rendeletünket. Még ebben az évbe nézzük át,
kit mikor lehet szállítani. Ha mindenkinek próbáljuk kielégíteni az igényeit, akkor a másik
feladat csúszik.
Homoki-Szabó József képviselő
Az a problémám, hogy én helyettem akarjátok megoldani a problémát.
Rádi Györgyi képviselő
Be kell venni más embereket is, korlátokat kell szabni.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Mutassa meg nekem valaki, hogy mi a tanyagondnoki szolgálat feladata, kérném a munkaköri
leírásokat.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
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Magunk hoztuk meg a rendeletet. Szeretnék kérni Józsitól egy elképzelést, hogy hogyan látná
ezeknek a dolgoknak a határait. Csökkenteni kell a kiadásokat. Ez a szolgáltatás nagyon kell.
Nézzük már meg, hogy más területeken hogyan használják, hogyan korlátozzák be.
Továbbra is azt mondom, hogy széles körben mindenkinek nyújtani ezt a szolgáltatást ha
lenne rá pénz. A gyerekek szállítására határt kell szabni. Ha baleset lesz, megsérülnek a
gyerekek, mindenki másra mutogat majd. Miért veszik el azt a lehetőséget, amit előre tudnak
a betegek. Igenis tudja a beteg, hogy mikor kell, hogy menjen a rendelésekre. Mindig az
utolsó pillanatban szólnak. A betegszállítást összekeverjük a tanyagondnoki szolgálattal.
Szász János polgármester
Válasszuk külön a két dolgot. A gyerekszállításnál egy pontot alakítsunk ki, hogy oda vigyék
ki a gyerekeket. A betegszállításnál csak Petőfiszállásra vagy Kiskunfélegyházára vigyék a
beteget. Ez pénzről szól.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ez van az előterjesztésbe is beleírva.
Szász János polgármester
Az a baj, hogy a Kiskunfélegyházi Kórház elment.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Bele lehetne tenni, hogy a legközelebbi ellátási szakrendelésre szállítsák a beteget.
Homoki-Szabó József képviselő
A legközelebbi rendelésre elviszem, de ha Kiskunfélegyházára nem tud elmenni, akkor
Kecskemétre vagy Szegedre kell hogy menjen. Meg kell próbálni a háziorvossal elvitetni.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ezt a beteg meg az orvos megbeszéli, nem önkormányzati feladat.
Czombos Ferenc alpolgármester
Kérje minden képviselő az élő rendeletet, tanulmányozza át, a következő testületi ülésen újra
megbeszéljük. A jövő testületi ülésen új koncepcióval induljunk el. Úgy is lehet értelmezni,
hogy a helyi háziorvoshoz behozni a beteget. Ne a tanyagondnokok döntsék el, hogy hová
viszik a beteget. Tudom, hogy ezt személyes támadásnak éli meg a tanyagondnok. Ő mint
képviselő próbálja az érdekeit képviselni úgy mint képviselő. Ez biztos, hogy betegszállítási
feladat, hogy Debrecenbe, Szegedre vagy Kecskemétre viszi a beteget. Az információt
hogyan viszi tovább ez nem szerencsés, „ezt nem lehet” azt mondja majd. Én nem tudok
olyan előterjesztést nyújtani, hogy ezt mondjam majd valakinek. Még a régi testületbe itt ült
Dr.Tóth Zsolt aki azt nyilatkozta, hogy Ő partner ebbe, hogy jusson el a beteg időben a
rendelésekre.
Homoki-Szabó József képviselő
Melyik beteget lehet vinni a rendelésre. A betegszállítást 7 nappal előre jelezni kell.
Szász János polgármester
Vegyük két irányba, az iskola és az óvoda részéről kit, mikor, hogyan hozunk be. A
betegszállítással kapcsolatban a következő testületi ülésre más tanyagondnokok tapasztalatait
kikérni, a Doktor Urat idehívni, valamint a két tanyagondnok elképzeléseit meghallgatni,
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hogy hogyan kívánják ezt a szolgáltatást működtetni. A gyerekeket 1-1 pontba össze kell
gyűjteni, a betegeknél meg kell határolni, hogy a legközelebbi intézménybe szállítsák.
Homoki-Szabó József képviselő
Vegyünk alapul egy-két hónapot és bontsuk szét a kilómétereket, hogy napi hány km megy el
beteg, gyerek és ebédszállításra.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Szeretném kézhez kapni a következő testületi ülésre a tanyagondnoki rendeletet és a
munkaköri leírásokat.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az elhangzottakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
235/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet
módosítása (I. körzet)
HATÁROZAT:

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Erdélyiné dr.Klimó
Ildikó jegyző - a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet (I. körzet)
módosításáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy kikérik más település
tanyagondnokainak tapasztalatait, és a 2010. decemberi testületi ülésen újra
tárgyalják a rendelet módosítást.
Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2010. decemberi testületi ülés
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XV. napirend
A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet
módosítása (II. körzet)

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az előző napirendi pontnál elhangzottakat a tanyagondnoki szolgálat II.
körzetére vonatkozóan.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
236/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet
módosítása (II. körzet)
HATÁROZAT:
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Erdélyiné dr.Klimó
Ildikó jegyző - a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet (II. körzet)
módosításáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy kikérik más település
tanyagondnokainak tapasztalatait, és a 2010. decemberi testületi ülésen újra
tárgyalják a rendelet módosítást.
Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2010. decemberi testületi ülés

XVI. napirend
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Beszámoló a tanyagondnoki munkáról

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. mellékletét képezi.
Kis Jánosné képviselő
Köszönjük meg a tanyagondnokok munkáját.
Szász János polgármester
A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosításánál kellőképpen megbeszéltük a
tanyagondnokok munkáját, ezért szavazásra bocsátom a határozat-tervezeteket.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatokat hozza:

237/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
Beszámoló a tanyagondnoki munkáról
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta HomokiSzabó József I. körzet tanyagondnoka írásbeli beszámolóját az elvégzett
munkáról, és azt elfogadja.

238/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
Beszámoló a tanyagondnoki munkáról
HATÁROZAT:
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Molnár
Lajos II. körzet tanyagondnoka írásbeli beszámolóját az elvégzett munkáról,
és azt elfogadja.

XVII. napirend
Színes nyomtató beszerzéséhez anyagi támogatás
kérése

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
A színes nyomtató beszerzése azért kellene, hogy a lakosság számára eljuttatott szóróanyag
ilyenen kerüljön ki. Ez a XEROX Phaser 6125-ös lézeres nyomtató lenne, a bruttó ára
45.000,- Ft, a színes patron bele 12.500,- Ft/ darab. Lehet, hogy van olcsóbb megoldás is.
Kalmár Edit
Meg kell nézni, hogy kb. mennyit van használva ez a nyomtató. A lézer nyomtató alapára is
nagyobb, de az ezzel készült anyag szebb. A színes lapnak a nyomtatása 36,- Ft/lap, és ennek
a lapnak csak kb. 5 %-a színes, míg a feketéé 7,- Ft/lap. Meg kell bele venni 3 patront, az kb.
38.000,- Ft.
Rádi Györgyi képviselő
Adjunk egy kis időt átgondolni a következő testületi ülésre.
Kalmár Edit
Meg kellene nézni, hogy egy kis nyomdánál ezeknek a nyomtatása mennyibe kerülne.
Szász János polgármester
Büszke vagyok, hogy olyan pedagógusok dolgoznak településünkön akik aktivitással vannak
a testület felé. A december 15-i testületi ülésen térjünk vissza erre a napirendre.
Rádi Györgyi képviselő
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Elnapoljuk most ezt a napirendi pontot, és megkérjük Editet nézzen a színes nyomtatóknak
pontosan utána, és kérünk ajánlatot.
Homoki-Szabó József képviselő
Hozzon különböző mintákat és nézzük meg a különbséget a nyomtatók között.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatokat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
239/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
Színes nyomtató beszerzéséhez anyagi támogatás kérése
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Szász
János polgármester – színes nyomtató beszerzéséhez anyagi támogatás kéréséről
– szóló előterjesztését és úgy határoz, hogy megkérik Kalmár Edit pedagógust,
hogy nézzen utána a színes nyomtatóknak és kérjen róluk árajánlatot a 2010.
december 15-i testületi ülésre.
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: 2010. december 15.
Kalmár Edit pedagógus 14 óra 45 perckor távozik az ülésről.

XVIII. napirend
Honvédelmi Minisztériumtól eszközök beszerzése
Előadó: Szász János polgármester
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
2010. november 22-én Gyöngyösi Péterrel és Nádasdi Péter testnevelő tanárral Kalocsán a
Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központjában megtekintettük a Honvédelmi
Minisztérium által feleslegessé vált állami tulajdonú szakanyagokra. Ezek az anyagok
használható állapotba vannak. Határozat szinten vissza kell nekik igazolni, és küldik a
kiválasztott tárgyakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
240/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
Honvédelmi Minisztériumtól eszközök beszerzése
HATÁROZAT:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó
igényt nyújt be a Honvédelmi Minisztérium részére feleslegessé vált, az alábbiakban
megjelölt állami tulajdonú szakanyagokra:
Humán szakanyag:
Fsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Megnevezés
Rádiósmagnó klf.
Rádiósmagnó klf.
Mérleg
Antenna
Sportcipő
Műfenyő
Fallabda ütő
Tollas ütő
Sakk
Mikrofon
Játék klf.
Fejhallgató
Keverő erősítő
Pumpa
Síléc kötéssel
Sportszer klf.

Mennyiség (db)
15
3
2
3
32
8
12
8
1
3
3
17
3
2
1
33
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Hangfal
Erősítő
Asztali rádió
Szócső
Tv játék
Órás rádió
Vetítő klf.
Hangszer

8
4
2
1
2
6
1
1

Petőfiszállás Községi Önkormányzat az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007.(X,4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
következőket rögzíti határozatában:
Felhasználási cél:
A helyi önkormányzat számára törvényben foglalt közoktatási feladat elősegítése.
Segítendő feladat:
- gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
- közművelődési tevékenység, sport támogatása
A feladatot előíró jogszabályi rendelkezés: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8.§ (1)bekezdés
A Honvédelmi Minisztériumtól igényelt fenti szakanyagok térítésmentes tulajdonba adása
érdekében felmerülő költségek megtérítését Petőfiszállás Községi Önkormányzat vállalja.

XIX. napirend
Mikroflóra Bt. Közüzemi díjtartozása
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Fazekas István Úr nem akarja kifizetni a közüzemi díjtartozását. Javaslattal éltem Fazekas Úr
felé, hogyha saját költségünkön elvégeznék a Gyógyszertár épület hőszigetelését abban az
értékben amennyivel tartoznak az elmaradt közüzemi díjak tekintetében. Fazekas István Úr
elfogadta ezt a javaslatomat, úgy gondoltam hogy ezzel a lehetőséggel legalább a vagyonunk
megmarad. Minden egyes munkálat költségeiről számlát kérek. Ezen felül kérem, mutassák
be az önkormányzatnál havonta a befizetett közüzemi számlákat.
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Nagy János képviselő
Utána kell nézni ezeknek a költségeknek, hátha még beleférne egy új nyílászáró is.
Rádi Györgyi képviselő
Így látom behajthatónak ezt az összeget. Azzal a szolgáltatással amit nyújt a Gyógyszertár
teljes egészében elégedett vagyok.
Szász János polgármester
Szeretném kérni a számlák felülvizsgálatát, kérném, hogy ez is legyen benne a határozattervezetbe.
Czombos Ferenc alpolgármester
A beruházást nettó, vagy bruttó módon számolja el?
Kis Jánosné képviselő
Egy írásos megállapodást kellene kötni vele.
Nagy János képviselő
Mire tudjuk az ÁFÁ-t elszámolni.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Ő úgy szerette volna, hogy ne legyen benne az ÁFA.
Szász János polgármester
Megkaptuk a számlát ÁFÁ-san, mi neki továbbítottuk.
Czombos Ferenc alpolgármester
Így a végén mindenki jól jár, mi hozzájutunk a bruttó összegünkhöz, Ő meg a tartozás
gyanánt elvégzi a Gyógyszertár épületén a hőszigetelést.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet, azzal a kiegészítéssel, hogy a Gyógyszertárral
kötött szerződés felülvizsgálata történjen meg.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
241/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
Mikroflóra Bt. Közüzemi díjtartozása
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy a – Mikroflóra Bt.
Gyógyszertár Községi Önkormányzat felé lévő közüzemi díjak tartozásából
eredő 283.150,- Ft, valamint a gáz és villanyóra a Mikroflóra Bt. Nevére történő
átírásából a forduló napi állással megállapított gáz és villany költsége
ellentételezése gyanánt, - a Mikroflóra Bt. ezen összegek erejéig 2010.
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december 20-i határidővel köteles a hőszigetelést elvégeztetni az önkormányzat
tulajdonát képező Gyógyszertár épületén, amely Petőfiszállás, Kossuth Lajos
utca 10/A. szám alatt helyezkedik el.
A Mikroflóra Bt. Számlával igazolja az önkormányzat felé a hőszigetelés
költségét.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Mikroflóra Bt.
ügyvezetőjét Fazekas Istvánné szakgyógyszerészt, hogy szíveskedjen a kifizetett
közüzemi számlákat folyamatosan minden hónapban betekintésre bemutatni a
polgármesteri hivatalban a pénzügyi ügyintézőknek.
XX. napirend
A faluban működő Karitasz csoport támogatási kérelme
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. sz. mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
A faluban működő Karitasz csoport részéről Barta Jánosné írásban támogatási kérelmet
nyújtott be a Pálosszentkúti templomnál megrendezendő „Idősek Mikulása” rendezvényre.
Szeretnének segítséget kérni mindenkitől a rendezvény lebonyolítására.
Kis Jánosné képviselő
30.000,- Ft-ot javasolnék.
Szász János polgármester
Eddig minden szervezet 20.000,- Ft-ot kapott, itt is ennyit javasolnék.
Rádi Györgyi képviselő
Ezen a napon szeretném kérni a tanyagondnokok segítségét is.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja a 20.000,- Ft támogatási összeget.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
242/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
A faluban működő Karitasz csoport támogatási kérelme
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy saját költségvetése
terhére a községben működő Karitasz csoport által „Idősek Mikulása” 2010.
december 5-én Pálosszentkúton a templomban megrendezendő ünnepségére
biztosít 20.000,- Ft-ot.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a
következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2010. november 25.
XI. napirend
A Községi Önkormányzat és a Petőfi Mezőgazdasági
Szövetkezet között létrejött földhaszonbérleti szerződés
módosítása tárgyában

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A haszonbérleti szerződés módosításra szorul, ugyanis szeretnék területeket visszavenni a
haszonbérből a kialakítandó építési telkek miatt. Ezen a visszavett földterületen szeretnék
valamit termelni, amit a konyha javára tudnánk hasznosítani.
Czombos Ferenc alpolgármester
Mikorra lesz ez a kitűzött telek?
Szász János polgármester
Kijelölés előtt állnak ezek a telkek.
Czombos Ferenc alpolgármester
Korábban amikor telekbővítésről esett szó, az volt, hogy nem volt értékesíthető telkünk. Ez
mind közterületnek van fenntartva.
Szász János polgármester
A postától nincs megosztva.
Nagy János képviselő
Tudjuk-e a telkek nagyságát, ami ki lesz alakítva.
Szász János polgármester
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Körül-belül 11 telek lesz kialakítva.
Rádi Györgyi alpolgármester
Javaslom valahogy meg kellene nézni ezeket a telkeket, hogy hogyan lehetne kialakítani Kis
Zoltán segítségével.
Szász János polgármester
Az Ady Endre utca végibe is van helyrajzi számmal ellátott telek.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Előbb a 11 telek, úgy jönnek a saját használatú utak kialakítása.
Homoki-Szabó József képviselő
Szeretném tudni, hogy hol helyezkednek el ezek a helyrajzi számok.
Szász János polgármester
Csak a kialakítandó telkek nagyságára vonatkozóan veszünk vissza.
Homoki-Szabó József képviselő
Ha nem lesznek kialakítva telkek, nem tudjuk a szerződést módosítani.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet úgy, hogy csak a telkek nagyságára vonatkozóan
módosítsák a haszonbérleti szerződést.

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

243/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
A Községi Önkormányzat és a Petőfi Mezőgazdasági
Szövetkezet között létrejött földhaszonbérleti szerződés
módosítása tárgyában
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző
előterjesztését és úgy határoz, hogy a 2010. augusztus 18-án aláírt haszonbérleti
szerződést módosítja, amelyet a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és a
Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet írt alá, oly módon hogy a haszonbérleti
szerződésben a Petőfiszállás 010/72. hrsz-ú 12,8649 m2 területű szántó, erdő
művelési ágú 24,71 AK értékű ingatlan csak a telkek nagyságára vonatkozóan
nem képezi a továbbiakban a haszonbérleti szerződés tárgyát.
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A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
esetleges haszonbérleti szerződés módosításának aláírására.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a haszonbérleti
szerződés többi része változatlan formában érvényben marad.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 153/2010.
(VIII. 17.) ÖKT. határozat részben módosul.
XXII. napirend
Egyebek

a.) Szilárdhulladék-szállítással kapcsolatos szóbeli tájékoztatás
Szász János polgármester
A szilárdhulladék szállítással kapcsolatosan a 70 literes kukákat, 110 literes kukákra cseréli a
szolgáltató. Növelni fogják a szemétszállítási díjat. A társuláson belül nem szólhatunk bele
semmibe. Azon a szinten sem működik, hogy kikérjék a véleményünket.
b.) Kiskunfélegyházi Kistérségi Társulás működéséről szóbeli tájékoztatás
Szász János polgármester
Meghívtuk Kapus Krisztiánt országgyűlési képviselőt, vagy a helyettesét, hogy tájékoztasson
bennünket, de sajnos időhiány miatt nem értek rá.
Az óvodánál személyi hibák voltak, félév telt el, hogy logopédiai fejlesztő pedagógus nem
volt. A házi segítségnyújtás területén Ők határoznak meg olyan két beosztást, amit Ők
fizetnek. A segélyhívó rendszer nem működik. Nem látom, hogy mi irántunk mit képvisel a
Társulás, csak végrehajtók vagyunk.
c.) Budapesten megtartott polgármesterek tanácskozásáról szóbeli tájékoztatás
Szász János polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testületet a polgármesterek tanácsokozásán elhangzottakról,
észrevételekről.
d.) Építési telek értékesítési lehetőségéről (Postával szemben) szóbeli tájékoztatás
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Szász János polgármester
Próbálom Petőfiszállást vonzóbbá tenni. A Postával szembeni terület után egy vállalkozó és
fia érdeklődött. Kérni fogom, hogy jöjjön el a testületi ülésre, és mondja el mit szeretne
kialakítani ezen a területen. A Postától 6 telek vár kiépítésre. Nem tudom hogyan lehetne itt
marasztalni az embereket, hogy itt vegyenek telket, itt építsenek. Nem tudom azt úgy
elfogadni, hogy úgy adunk el egy portát, hogy se villany, se gáz nincs rajta.

e.) Vasanyag-elhelyező hely esetleges telepítéséről szóbeli tájékoztatás
Szász János polgármester
Ezzel kapcsolatosan egy vállalkozó keresett meg, de elküldtem.
f.) Falugyűlés időpontjának megbeszélése
Szász János polgármester
A falugyűlés időpontja 2010. december 10. 17 óra.
g.) A Falu adventi koszorújának felállítása
h.) A falu 4 db fenyőfájának karácsonyi kivilágítása
Szász János polgármester
Az adventi koszorúra csak a selymet kellene megvenni. Ad-e lehetőséget erre a képviselőtestület. A községben 4 fenyőfa lesz kivilágítva, egy a hivatalnál, egy a szolgáltatóháznál, egy
a buszvárónál a parkban, egy pedig a Művelődési Ház előtti parkban.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A falunkba rengeteg közmunka volt. Nem szeretném ha a társadalmi munkát végző
embereknek a polgármester ingyen hozna enni-inni valót. Határozzunk meg erre egy
reprezentációs keretet.
Szász János polgármester
Ezt a felvetést nem akarom megszavaztatni. Ha adtam, szó nélkül adtam. A karácsonyi égőket
50.000,- Ft-ért vettem. A felajánlási pénzből meglesz, egyenlőre megelőlegeztem.
Rádi Györgyi képviselő
Ami most számlával igazolható menjen bele a költségvetésbe.
Szász János polgármester
Beszéljünk meg minden vásárlást. Meg kell, hogy vegyem ezeket a dolgokat, mutassunk egy
kis karácsonyt a falunkba.
Rádi Györgyi képviselő
20.000,- Ft az adventi koszorúra a selyem, ez menjen a költségvetésbe.
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Czombos Ferenc alpolgármester
A képviselő-testületi felajánlás összegének felhasználása a jövő évben legyen. Ezt az összeget
most vegyük bele a költségvetésbe. Az útjavítás is a költségvetésből legyen fedezve. Hívjuk
össze a járművezetőket is.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot, miszerint a
képviselő-testület saját költségvetése terhére biztosítja az 50.000,- Ft-ot a 4 db fenyőfa
feldíszítésére, valamint 20.000,- Ft-ot a falu adventi koszorújához, vásárlásra.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
244/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
A falu adventi koszorújának felállítása
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – a falu adventi koszorújának felállításáról szóló – szóbeli
előterjesztését és 20.000,-Ft összeget biztosít erre a célra
a saját
költségvetésének általános tartaléka terhére.
A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a határozat tartalmát vegye
figyelembe a következő költségvetési rendelet módosításakor.
Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2010. november 30.

245/2010. (XI. 24.) ÖKT. határozat
A falu 4 db fenyőfájának karácsonyi kivilágítása
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – a falu 4 db fenyőfájának karácsonyi kivilágításáról szóló –
szóbeli előterjesztését és 50.000,-Ft összeget biztosít erre a célra a saját
költségvetésének általános tartaléka terhére.
A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a határozat tartalmát vegye
figyelembe a következő költségvetési rendelet módosításakor.
Felelős: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2010. november 30.
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XXIII. napirend
Közmeghallgatás

Szász János polgármester
Sajnálattal megállapítom, hogy a meghirdetett Közmeghallgatáson a lakosság részéről senki
nem jelent meg.

Egyéb bejelentések:
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Mindenszentek napján köszönöm, hogy eljöttek a képviselők a temetőbeli megemlékezésre.
Sári Péternek külön köszönöm a hangosítást. A Polgármester Úrnak is köszönöm, hogy a
gyerekeknek megköszönte a közreműködést. Három koszorút szoktunk ilyenkor elhelyezni a
sírokra, ezeket Vereb Edit ingyen felajánlotta. Köszönjük, hogy van „A” és „B” menüsor, egy
hónap elteltével egészen más az étel. Szeretném ha csütörtökön mindig kint lenne az étlap.
December 4-én Mikulás-várás a Művelődési Házban. December 5-én a templomnál Idősek
Mikulása rendezvény, december 6-án az óvodánál lesz mikulás ünnepség. December 21-én 10
órakor karácsonyi ünnepség lesz az iskolánál. Egyre szebb falu, köszönöm az iskolánál a
gyalogátkelőhelyet.
Szász János polgármester
Ez a fejlődés a testület által jött létre.
Kis Jánosné képviselő
Az állampolgárok észrevételeit szeretném tolmácsolni:
• A Katona József és a Fekete László utcában a nyárfák virágzás után szösszel
elborítank mindent. A fakitermelést meg kellene oldani.
• A Kossuth L. u. 31. szám alatti ingatlanon nagyon nagy a gaz, a Kossuth L. és a Petőfi
utca lakói szóltak.
• A Polyákné melletti fák ki vannak száradva, a fakitermelést meg kellene oldani.
• Javulás van a községünkben, az emberek azt észrevételezték, hogyha munkáról van
szó előbb jelezzék.
• Az állampolgárok tájékoztatása: hiányolják az emberek a hírmondót.
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•
•

A képviselő-testület támogatását szeretnék kérni, hogy a templomhoz vezető út mellé
egységes fákat ültessenek. Kérdőívben meg lehetne kérdezni, én kihordom a
kérdőívet.
Romániai testvérváros keresése, a gyerekek üdültetése miatt jó lenne.

Szász János polgármester
A testvérváros keresése – megkérem Magdit és Györgyit nézzen utána. Szeretném a
petőfiszállási gyerekek Zánkán történő üdültetését megoldani. Lakitelek is nyitva áll a
gyerekek előtt. A fasor tervezése nálam is felmerült. Szeretnék egy névvel előjönni, Vezér
Ferenc Atyának a nevét felvenni, és elkeresztelni a templomhoz vezető utat. A háború alatt
asszonyok és gyerekek megmentése fűződik hozzá. Szeretném ha a falut egyházi vonalra
tudnám terelni, szeretném a falu jövőképét Szentkútra építeni. A járda előtti területeket
mindenki tegye rendbe, hogy a gyerekek tudjanak a járdán közlekedni. Sajnos a kutyák több
helyen kirohannak a kerítéshez. Tanítsuk meg a gyerekeket, hogyan kell közlekedni.
Rádi Györgyi képviselő
Vezér Ferenc körüli dolgokkal a Pálos Rend foglalkozik már régóta, Ők végzik a kutatásokat.
Czombos Ferenc alpolgármester
A Góré dűlő melletti vállalkozó telefonszáma kellene, mert a fiatal kutya mindig a kerítésen
kívül van.
A templomhoz vezető utat, hogyan lehetne utókarbantartani, a két padka meg fog süllyedni.
Ha nem lesz feltöltés, le lesz törve az út széle.
Az Árpád utcában is gond a nyárfák szöszei.
Szász János polgármester
Négy veszélyes fa, ami benne van a játszótérnél a porták felől, kérném, hogy engedélyezze a
testület, hogy kitermeljem és a rászorultaknak odaadjam. A gond, hogy a játszótéren van a
baglyoknak a letelepedése.
Homoki-Szabó József képviselő
Sajnos az erdő mellett nem lehet a nyárfákat kiirtani, mert ugyanolyan fákat kell odatelepíteni.
Nem ártana újra az erdészt hívni.
Szász János polgármester
Megállapítom, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a képviselő-testület nyílt ülését 18 óra 45
perckor bezárom.

K.m.f.
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Szász János Attila
polgármester

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó
jegyző

Kis Jánosné

Rádi Györgyi
jegyzőkönyv hitelesítők

