JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2010. december 15-én a
Művelődési Ház Könyvtártermében 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:
Bujdosó László az ANTIBANDITA Kft. képviselője
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
Kovács Zoltán László
Kovács Zoltán Lászlóné
Szász János polgármester
8 órakor megnyitja a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszönti a képviselő-testület ülésen megjelenteket és külön köszönti Bujdosó
Lászlót az ANTIBANDITA Kft. Képviselőjét.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel mind a 7 megválasztott
képviselő jelen van.
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Hajagos-Tóthné Szász Magdolnát és Homoki-Szabó József képviselőket kéri
fel.
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal elfogadja a 2010. december 16-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.) A vagyonvédelmi célú riasztóberendezések üzemeltetésének felülvizsgálata
Előadó: Szász János polgármester
2.) Ingatlanok eladása ügyében előterjesztés
Előadó: Szász János polgármester
3.) Ingatlan vásárlására vonatkozó kérelem
Előadó: Szász János polgármester
4.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Szász János polgármester
5.) Bérleti szerződés felbontására előterjesztés
Előadó: Szász János polgármester
6.) Önkormányzat tulajdonát képező 11 db telek villamosítására vonatkozó ajánlat
Előadó: Szász János polgármester
7.) Előterjesztés a polgármesteri hivatal és intézmények informatikai rendszerének
felügyeletéről
Előadó: Szász János polgármester
8.) „Madárbarát Kert Programhoz” csatlakozás
Előadó: Szász János polgármester
9.) Önkormányzati honlap készítésére anyagi fedezet biztosítása
/A 2010. 11. 24-i testületi ülés anyaga./
Előadó: Szász János polgármester
10.) Színes nyomtató beszerzéséhez anyagi támogatás kérése
/A 2010. 11. 24-i testületi ülés anyaga./
Előadó: Szász János polgármester
11.) Tájékoztató a bérmaradványról
Előadó: Szász János polgármester
12.) Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szól 27/2004. (XII. 15.)
rendelet módosítása
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Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

13.) A tanyagondnoki szolgálatról (I. körzet) és (II. körzet) szóló 11/2005. (IV. 1.)
rendelet módosítása
Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
14.) A települési folyékony hulladék összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes
elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás bevezetéséről szóló rendelet
módosítása
Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
15.) A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási rendelet módosítása
Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
16.) A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2004. (XI.29.)
számú rendelet módosítása
Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
17.) Útkereszteződés balesetmentességének megteremtéséhez pályázati lehetőség
megtárgyalása
Előadó: Szász János polgármester
18.) Központi Háziorvosi Ügyeleti feladatok társulás formájában történő ellátása
Előadó: Szász János polgármester
19.) Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás működéséről
Előadó: Szász János polgármester
20.) Egyebek:
21.) Zárt ülés:
a.) Személyes bejelentés
b.) Egyedi szociális kérelmek elbírálása
Előadó: Erdélyiné dr. Klimó Ildikó jegyző

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(7 igen) elfogadja a 2010. december 16-i testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.

I. napirend
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A vagyonvédelmi célú riasztóberendezések üzemeltetésének
felülvizsgálata

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet és 4 igen szavazattal úgy döntött, hogy
meghallgatják a riasztóberendezések üzemeltetőjének képviselőit, és a testületi ülésre hozzák
át a döntéshozatalt.
Szász János polgármester
Felkérem Bujdosó Lászlót az ANTIBANDITA Kft. Képviselőjét, mondja el beszámolóját.
Bujdosó László az ANTIBANDITA Kft. Képviselője
A CIDRI Bt-től külön céget csináltunk. Adtunk egy árajánlatot amennyiért tudnánk vállalni a
riasztóberendezések üzemeltetését az intézményeknél. Várom a kérdéseket.
Rádi Györgyi képviselő
Mennyire tartja korszerűnek ezeket a berendezéseket, amik jelenleg be vannak szerelve az
intézményekben.
Bujdosó László az ANTIBANDITA Kft. Képviselője
Egyik sem a legkorszerűbb, de az óvodánál van probléma, ott újra kell kábelezni. Nem
korszerű technika van sehol, de működnek. Az átjelzéssel van gond, ha nincs telefon, egy
GSM átjelzőt kell odatenni.
Szász János polgármester
Öt rendszerről beszélünk, a régi rendszer mennyit fog kibírni.
Bujdosó László az ANTIBANDITA Kft. Képviselője
Egyedül az átjelzéssel van probléma, sűrűn vannak telefonhibák.
Homoki-Szabó József képviselő
Idősek felé jelzőrendszer kiépítéséről szeretnék hallani.
Bujdosó László az ANTIBANDITA Kft. Képviselője
A Szivárvány Szociális Otthonban voltam, megnéztem a rendszert, 20-25 km-es hatókörben
tud fogadni. Újat kiépíteni költséges, úgy a rendszer fenntartása, vagy a központ kiépítése.
Legolcsóbb megoldás az lenne, hogy a Kiskunfélegyházi Kistérséghez csatlakozni, még hely
is van rá.
Homoki-Szabó József képviselő
Önöknek van ilyen rendszerük?
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Bujdosó László az ANTIBANDITA Kft. Képviselője
Van egy diszpécser központunk, ahová a hívások bejönnek, annak vannak költségei.

Homoki-Szabó József képviselő
Mik a költségei?
Bujdosó László az ANTIBANDITA Kft. Képviselője
Három éves hűségnyilatkozatért 0 Ft-ért hozzá lehet jutni. Ami a jelzéseket fogadja 20-30
ezer Ft nagyságú.
Szász János polgármester
Megköszöni Bujdosó Lászlónak a tájékoztatását, aki ezek után távozik az ülésről.
Itt a mostani rendszernek a fontosságára, szeretném ha döntés születne. A Mini-max általi
elképzelések teljesen más elképzelés a jövőre nézve. Kérem a hozzászólásokat,
véleményeket.
Rádi Györgyi képviselő
Többször szerelt nálunk a CIDRI, a könyvtárnál is itt voltak. Jó lett volna ha itt van a Minimax-tól is valaki. Nem tudom, hogy mekkora fúrás-faragással jár ez. Voltak velük
problémák, a kiszállások, a telefonvonal nem úgy működött.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Mi lenne, ha a következő napirendi pont után újratárgyalnánk, hátha megérkezik valamelyik
cég képviselője.
Nagy János képviselő
Az ANTIBBANDITA a Cidrire alapozna, a Mini-max újra vezetékelne. Az árai a Cidrinek
még most is a legjobb.
Szász János polgármester
Külön kell kezelni a házi segítségnyújtásnál és külön az 5 rendszer üzemeltetését. Javaslom,
hogy napoljuk el későbbre, egy következő napirend után, amikorra megjön a másik
biztonságtechnikai cég képviselője is.

III. napirend
Ingatlan vásárlására vonatkozó kérelem

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
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Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és úgy döntött, hogy néhány
képviselő menjen ki és mérje fel mennyi fa van azon az ingatlanon.
Szász János polgármester
A jegyző és két képviselő kiment az ingatlanra tájékozódni.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az ingatlan egy erdőre hasonlító terület, nagyon nagy mennyiségű fa van rajta, kevés vastag
és sok vékony törzsű. Körül-belül 8700 m2 terület ami két út mellett van, a terület mellett
magas feszültségű vezeték van.
Sinkó József a Pénzügyi bizottság tagja
A területen pár darab nyárfa vágásra érett, a többi gyérítésre szorul.
Nagy János képviselő
Középfeszültségű vezeték húzódik el a terület mellett. Mi a reális ár amennyiért el tudnánk
adni ezt a területet?
Szász János polgármester
Jószágtartásra szeretnék használni a területet. Ezek a fák vadon nőttek benne. Van-e olyan
fasor benne, ami a háznak adna védettséget az időjárással szemben?
Kovács Zoltán László
Engem a területen lévő nyárfa nem érdekel, csak a baj van vele.
Homoki-Szabó József képviselő
Ez egy benőtt fás rész, én nem láttam azt az őrült mennyiségű fát rajta. Kérdezem a vevőket,
hogy árajánlatot tudnak-e tenni.
Kovács Zoltán László
300.000,- Ft-nál többet nem tudunk adni érte. Fa nélkül nem ér semmit a terület, ott van rajta
még az iskolának romjai, tele van betontörmelékkel.
Szász János polgármester
Nyárfák nélkül 300.000,- Ft + ÁFA, ez körül-belül 375.000,- Ft lenne.
Kovács Zoltán Lászlóné
Ha nem lesz gazdája ennek a területnek, egy idő után tönkre fog menni. Oda hordják a
szemetet az emberek, ellopják a fákat.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Nettó 300.000,- Ft, és a részletfizetést elfogadjátok-e?
Kovács Zoltán Lászlóné
Fák nélkül a homokot viszi a szél, nem jó föld.
Nagy János képviselő
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Irreálisan nem sok fa van rajta, véleményem, hogy vonuljanak ki a testület tagjai és nézzék
meg. A fa érték vagy nem, mert úgy néz ki, hogy fa nélkül nem veszik meg.
Homoki-Szabó József képviselő
Állattartás céljára, szélvédő sávként szeretné használni.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Fel kell mérni, hogy mi ér nekünk többet, az hogy az emberek ki lopják a fákat és odahordják
a szemetet, vagy eladjuk.
Rádi Györgyi képviselő
Földáron nézzük, mennyi az értéke?
Czombos Ferenc alpolgármester
Abszolút értéke, erdőtelepítésre 25.000,- Ft/AK lehet adni érte. Azt kell eldönteni, hogy
esetlegesen a 300.000,- Ft + ÁFA mellett kitart-e a testület, meg lehetne próbálni. Tél van,
kerüljön kivágásra a fa, tájékoztatni kell őket róla.
Homoki-Szabó József képviselő
250.000,- Ft + ÁFA, ezt az összeget javasolnám, ez nagyon reális ár lenne. Ki fogja
kitermelni ezeket a fákat, nincs eszközünk se.
Szász János polgármester
Ezt 280.000,- Ft + ÁFA összegre módosítanám.
Nagy János képviselő
Mi erőszakoltuk ki ezt az árat, hagyjunk ott mindenféle fát és legyen 300.000,- Ft + ÁFA,
maradjunk az elképzelésünknél.
Czombos Ferenc alpolgármester
Nagy Képviselő Úr javaslatát támogatnám.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja, a 300.000,- Ft + ÁFA összeget vételárként
és minden fa ami az ingatlanon van a vevőké lehet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem
szavazattal a következő határozatot hozza:
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267/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
Ingatlan vásárlására vonatkozó kérelem
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János
polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy Kovács Zoltán Lászlóné és Kovács Zoltán
Lászlónak eladja az önkormányzat tulajdonát képező 059/24. hrsz-ú 8631 m2 területű 1,41
AK legelő, szántó művelési ágú ingatlant 300.000,- Ft + ÁFA eladási áron a területen lévő
összes fával együtt.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a Jegyzőt ezen határozat tartalmával
egyező adás-vételi szerződés elkészítésére.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester a fenti adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Szász János polgármesterű
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2010. december 31.

II. napirend
Ingatlanok eladása ügyében előterjesztés

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.

Rádi Györgyi képviselő
Szeretném tisztázni a vevővel, hogy milyen tevékenységet folytatna ezen a területen. Bruttó
2 millió Ft összeget javaslok ÁFÁ-val együtt. Feltétel lenne, hogy 5 éven belül készüljön el
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az épület és 2 évre rá induljon be a vállalkozás. Mivel nincs itt még a vállalkozó és nem
tudjuk, hogy milyen vállalkozás indulna be, javaslom, hogy tegyük át a napirendi pontot egy
későbbi időpontra.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja a javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
elnapolja egy későbbi időpontra az ingatlanok eladásáról szóló napirendi
pontot.

V. napirend
Bérleti szerződés felbontására előterjesztés

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet és 4 igen szavazattal a felmondás mellett
döntött, azzal a kikötéssel, hogy a többi területet is nézzük át, és a magas növények
termesztését ne engedélyezzék.
Homoki-Szabó József képviselő
Ha felbontjuk a bérleti szerződést, ki fogja ezeket a területeket művelni, kezelni, hogy fog
hasznot hozni.
Szász János polgármester
Eddig se hozott hasznot, be lesz trágyázva, szántva, mindenki fog rajta dolgozni. Több
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
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268/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
Bérleti szerződés felbontására előterjesztés
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János
polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy Pintér Mátyásné Petőfiszállás, Árpád u. 2.
szám alatti lakossal felmondja a haszonbérleti szerződést az önkormányzat tulajdonát képező
264-265-268. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2011. március 01-től kezdődően.
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: 2011. február 15.

VI. napirend
Önkormányzat tulajdonát képező 11 db telek villamosítására
vonatkozó ajánlat megtárgyalása

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendet, és 4 igen szavazattal a testületre ruházza át a
döntést.
Szász János polgármester
Javaslom, hogy felvetésként fogadjuk el ezt a napirendi pontot, ha megváltoznak az
álláspontok visszatérünk rá.
Homoki-Szabó József képviselő
Várjunk még ezzel a megbízással, nincs még kimérve a Posta melletti terület. Javaslatom,
hogy várjunk még.
Szász János polgármester
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Szavazásra bocsátom az önkormányzat tulajdonát képező 11 db telek villamosítására
vonatkozó ajánlatot úgy, hogy most nem határozunk róla, áttesszük a januári testületi ülésre,
és januárban kérünk róla összegszerűséget..

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

269/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
Önkormányzat tulajdonát képező 11 db telek villamosítására
vonatkozó ajánlat megtárgyalása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János
polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 11 db
telek villamosítására vonatkozó ajánlat megtárgyalásáról szóló napirendi pontot átteszik a
2011. januári testületi ülésre.
Felelős: Szász János polgármester

VII. napirend
Előterjesztés a polgármesteri hivatal és intézmények
informatikai rendszerének felügyeletéről

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
Próbáljuk-e meg Balogh Imrét, vagy a januári testületi ülésre más vállalkozó árajánlatát is
megkérni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Javaslom, hogy a januári testületi ülésre, az egyéb árajánlatok is kerüljenek bele.
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Homoki-Szabó József képviselő
A védőnőnél a számítógép milyen sürgős.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Január 1-től kellene neki.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom úgy, hogy a védőnő számítógépének beszerzését tegyük az egyebek
napirendi pontba, a többiről pedig a januári testületi ülésen döntsük megkérve más
vállalkozók árajánlatát is.

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

270/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
A polgármesteri hivatal és intézmények informatikai
rendszerének felügyelete
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János
polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy a polgármesteri hivatal és intézmények
informatikai rendszerének felügyeletéről szóló előterjesztésben a januári testületi ülésen
fognak dönteni, úgy hogy más informatikai szolgáltatást végző vállalkozók árajánlatát is
kikérik.
Felelős: Szász János polgármester

VIII. napirend
„Madárbarát Kert Programhoz” csatlakozás

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.
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Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A falu parkjaiba 30 db madárodút helyeznének el. Ha elfogadjuk, ez hány forintba kerül
nekünk a regisztrációs díjjal együtt.

Szász János képviselő
Az iskola a saját költségvetéséből fedezze a költséget, az óvodáét pedig fizesse ki az
önkormányzat. Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a fenti javaslatot.

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

271/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
„Madárbarát Kert Programhoz” csatlakozás
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János
polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy támogatja a Petőfi Sándor Általános Iskola,
valamint a Többcélú Kistérségi Társulásban részt vevő Óvodánk tekintetében a Madárbarát
Programba való belépést. Az ezzel járó költségeket a Petőfi Sándor Általános Iskola a saját
költségvetéséből biztosítja, az Óvoda költségeit átvállalja az önkormányzat.
Felelős: Hajagos-Tóthné Szász Magdolna iskola igazgató
Határidő: folyamatos

I. napirend
A vagyonvédelmi célú riasztóberendezések üzemeltetésének
felülvizsgálata

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete
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A testületi ülésre megérkezik Barta Zoltán a MiniMax Elektronika cégvezetője.

Szász János polgármester
Köszönti Barta Zoltánt és kéri, hogy mondjon egy pár szót magukról.
Barta Zoltán a MiniMax Elektronika cégvezetője
Kiskunfélegyházi vagyok, 750 ügyfelünk van. Hat községben dolgozunk, bankok, automaták,
tűzvédelemmel is foglalkozunk. A legmodernebb tűzjelző rendszert mi működtetjük.
Biztonságtechnikával kapcsolatos dolgokat is mi működtetjük.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ha esetlegesen Önök mellett döntünk, mikor tudjuk úgy megoldani a feladatot, hogy az
átfedés zökkenőmentes legyen. Az átépítés és átalakítás mekkora fizikai károsodással jár?
Barta Zoltán a MiniMax Elektronika cégvezetője
A meglévő berendezések bővítéséről lesz szó. Az orvosi rendelőnél elavult nagyon a
rendszer. 300.000,- Ft anyag és munkadíjat kellene rákölteni. Sok hézagos rendszer van
benne. Több érzékelő kell, ami a jelen pillanatban van. Az átalakítás nem jár festéssel. A
Rendőrségi KMB Iroda külön megállapodás alapján lenne, itt anyagilag nem jelentkezne. A 8
év elég nagy idő, 4+4 évben gondolkodunk. Ha a 4 év eltelt, akkor vagyunk a pénzünknél, ha
meg vannak elégedve, akkor továbbra is számítanak ránk.
Szász János polgármester
Öt riasztórendszer van, a legmodernebb a polgármesteri hivatalnál, a többinél új beruházást
ígértek. Új beruházáson gondolkodtam én is.
Barta Zoltán a MiniMax Elektronika cégvezetője
Csak az orvosi rendelőnél akarunk újat, a többinél érzékelőt kell többet beépíteni. Az
iskolánál a vezetékeket kell átnézni.
Szász János polgármester
Ez 4 évnek a beruházása, úgy gondolják, hogy 4 éven belül ez visszatérül.
Barta Zoltán a MiniMax Elektronika cégvezetője
Ez a mi felelősségünk.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Mit jelent az indokolatlan kivonulás?
Barta Zoltán a MiniMax Elektronika cégvezetője
Például bejön a takarító az épületbe és nem kapcsolta ki a riasztót, ami riaszt bennünket. Ezt
az összeget még soha nem érvényesítettük. Ennek benne kell lenni, ez nem játék.
Nagy János képviselő
Ezek az árak bebetonozottak, vagy attól el lehet térni.
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Barta László a MiniMax Elektronika cégvezetője
Ebbe már nincs semmi tartalék. Elsőnek nem szerelünk szét semmit, az orvosi rendelőnél
azonban mindent ki kell szerelni.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az egér miatti riasztásokkal mi van?

Barta László a MiniMax Elektronika cégvezetője
Az a mi gondunk, úgy kell megcsinálni, hogy az egér ne menjen bele.
Czombos Ferenc alpolgármester
Matematikailag a Rendőrség KMB Irodája nem érdekel, a jelenlegi rendszerben a rendőrség
kifizeti, nekünk ez kieső bevétel. Hogyan akarják számlázni a rendőrségnek.
Barta László a MiniMax Elektronika cégvezetője
Sehogy.
Czombos Ferenc alpolgármester
Teljes új rendszer lesz kiépítve arról volt szó, most meglepődtem, hogy az hangzott el, hogy
csak az orvosi rendelő és még két figyelő szem.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Mennyire kötöttek ezek az árak?
Barta László a MiniMax Elektronika cégvezetője
Nem emelünk árat, mennyire kockázatos attól is függ az ár. Ennél olcsóbban már nem tudunk
semmit sem csinálni. Amit meg kell csinálni azt megcsináljuk, az orvosi rendelőnél meg kell,
a többinél csak a bővítést.
Szász János polgármester
Összegszerűen mennyibe kerülnek ezek a munkálatok?
Barta László a MiniMax Elektronika cégvezetője
300.000,- Ft, ez a legkevesebb összeg.
Homoki-Szabó József képviselő
A nyitás, zárás 500,- Ft havi díja mit takar?
Barta László a MiniMax Elektronika cégvezetője
Megnézzük egyenként, hogy be vannak-e kapcsolva a riasztók. Ha nincs véletlenül
bekapcsolva, akkor kitelefonálunk, hogy kapcsolják be a riasztót.
Rádi Györgyi képviselő
A Művelődési Házban megosztható az a rendszer, zónákra volt osztva. Szeretném ha a
könyvtár külön lenne kódolva a nagyteremtől.
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Barta László a MiniMax Elektronika cégvezetője
Meg kell, hogy nézzem.

Homoki-Szabó József képviselő
A segélyhívó rendszerben mennyire jártasak, mennyiből lehetne megvalósítani.
Barta László a MiniMax Elektronika cégvezetője
Többfajta segélyhívót üzemeltetünk. Változott a technika, GPS rendszer lett. A rádiós
rendszert továbbra is lehetne működtetni. Minden egyes modem úgy néz ki, hogy van egy
doboz az ügyfélnél és van rajta egy nyomógomb. Van a rádiós, a mobiltelefonos és a GPS
rendszer – ami 3 percenként megnézi, hogy van-e vonal. Hívás esetén mi nem megyünk ki a
beteghez, mi a hozzátartozót értesítjük.
A GPS rendszernél egy doboz van a falon, az ember kezén vagy nyakán a gomb. A gondozott
nem tud telefonálni, csak visszahívják. Anyagiakban a berendezés ami a betegeknél van a
megvásárlási ára 70.000,- Ft, vagy a bérleti állapot az 25.000,- Ft + ÁFA. Havi 3.000,-Ft+
ÁFA az üzembetartás. Ezt a hozzátartozók vásárolják meg. Nyakba akasztható készülék,
kártyák vannak hozzá. Van a rádiós rendszer, ennek havonta a frekvencia és működtetési díja
van.
Homoki-Szabó József képviselő
A rádiós rendszer kiépítése?
Barta László a MiniMax Elektronika cégvezetője
30 főnél a kiépítés költsége körül-belül 1 millió Ft.
Czombos Ferenc alpolgármester
A rádiós rendszer további fenntartása?
Barta László a MiniMax Elektronika cégvezetője
Ezzel a kiépítéssel nincs minden megoldva. Üzemeltetni kell a rendszert 3.000,- Ft/hó, míg a
GPS rendszernél az egyszeri letét 20.000,- Ft.
Czombos Ferenc alpolgármester
A GPS rendszernél 25.000,- Ft + ÁFA a beépítése, az igénybevevő 3 év múlva elhal, az
értékcsökkenő összeget a hozzátartozók kapnak.
Barta László a MiniMax Elektronika cégvezetője
20 %/év az amortizáció.
Szász János polgármester
A riasztórendszereknél 300.000,- Ft betakarná a felújítás teljes költségét.
Barta László a MiniMax Elektronika cégvezetője
Semmiféle infláció követéses áremelés Önök felé nem lesz. Semmiféle áremelést a
szolgáltatási alapdíjba nem teszünk.
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Szász János polgármester
Megköszöni Barta Lászlónak a MiniMax Elektronika cégvezetőjének a tájékoztatást aki ezek
után távozik az ülésről.

Homoki-Szabó József képviselő
Ez az árajánlat egy kicsivel jobb, mint a többi. El kellene gondolkodni rajta, nem kellene-e
megpróbálni 15.000,- Ft havi részletre.
Czombos Ferenc alpolgármester
A jelenlegi kiépített rendszert ha felbontjuk a szerződést a CIDRI-vel, miénk-e a rendszer,
vagy bármit le vehet belőle. Remélem, hogy a mi tulajdonunkban van minden.
Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Megnéztük a szerződést, de úgy emlékszem, hogy nem tér ki rá a szerződés.
Tóth Vince az Ügyrendi Bizottság tagja
A MiniMax vezetője nem az első építést csinálja, lehet hogy felhívta volna rá a figyelmet.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az orvosi rendelő akkor lett rácsatlakoztatva, mint az iskola. Ha az orvosi rendelő elavult,
akkor az iskola is.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Úr azt mondta, hogy Ő felmért mindent és belefér 300.000,- Ft-ba.
Nagy János képviselő
Nem tud eltérni az áraktól azt mondta.
Szász János polgármester
Maradjon így minden, vállaljuk fel ha bármi probléma van, annak a költségei a miénk. Az
orvosi rendelőbe be kell ruházni.
Homoki-Szabó József képviselő
Ha így hagyjuk a rendszert, 8 éven belül a felújítást, hogy fogják beszámolni.
Szász János polgármester
A 8 éve fix áron történő szolgáltatást én meggondolnám hogy változtatunk-e rajta.
Szavazásra bocsátom, hogy egyenlőre a CIDRI Biztonságtechnikai Bt-vel ne bontsuk
szerzőzést, próbáljunk a MiniMax Elektronikával tárgyalni, hátha az orvosi rendelőnél
tudnának engedményeket adni.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
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272/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
A vagyonvédelmi célú riasztóberendezése üzemeltetésének
felülvizsgálata tárgyában
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János
polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy a vagyonvédelmi célú technikai
berendezések felügyeletével, karbantartásával, valamint fenntartásával és működtetésével a
CIDRI Biztonságtechnikai Bt-vel megkötött megbízási szerződést egyenlőre nem bontja fel.
A képviselő-testület felhatalmazza Szász János polgármestert a MiniMax Elektronika
képviselőjével folytatott tárgyalásra az esetleges vagyonvédelmi célú riasztó berendezésekkel
kapcsolatosan.
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: folyamatos

IV. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2010. évi
költségvetési rendeletének módosítására

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot és 4 igen szavazattal elfogadta.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság is tárgyalta a napirendet, 2 igen, 2 nem szavazattal nem született
döntés. Egy pont volt amiben nem tudtunk egyetértésre jutni, ez pedig egy köztisztviselő
szabadsága. Az a véleményünk, hogy a felmentési időt úgy kell meghatározni, hogy a
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felmentési időbe bele lehet-e számítani a szabadságot. Amennyiben nem tudjuk elkerülni az
összeg kifizetését, miből lesz az összeg kifizetve.

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A bér, a felmentés és bármi költség kifizetése a köztisztviselőnek a költségvetés terhére
történik.
Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Igazából a szabadság megváltásáról van szó, ami történhet úgy is, hogy a köztisztviselő
kiveszi a szabadságát és onnan kezdődik a felmentése, vagy megváltják neki a szabadságát és
plussz a felmentési idő. Van az a lehetőség is, hogy beszámítom a szabadságát és munkára
kötelezem.
Nagy János képviselő
Az hiszem nem volt kellőképp előkészítve ez az előterjesztés. Úgy díjaztunk egy embert,
hogy 10 hónap felmentési időt adtunk neki.
Tóth Vince az Ügyrendi Bizottság tagja
Elő volt készítve ez az anyag, ennek a döntésnek ez az ára, a jogszabály előírja.
Rádi Györgyi képviselő
Én is abba a meggyőződésbe mentem haza, hogy nem adtunk rá lehetőséget, hogy letöltse a
szabadságát.
Kis Jánosné képviselő
Az október 27-i jegyzőkönyve nem ez van benne, kérem, hogy ezért vállalja fel valaki a
felelősséget.
Homoki-Szabó József képviselő
Én úgy tudom, hogy a felmentési ügyiratba úgy szerepel, hogy a felmentés 4 hónapjába
beleszámít a szabadság, nem kell kifizetni.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Fel van készítve a Képviselő Úr, hogy a rendeletet minősített többséggel fogadják el.
Homoki-Szabó József képviselő
Nem készített fel senki.
Czombos Ferenc alpolgármester
Örülök annak, hogy az új választással a szavazógép elmélet háttérbe szorul. Tájékozott
emberek vannak, bíróságra tudnak telefonálni. Az életét ott kezdte a köztisztviselő és ott is
fejezte be. A testület október 29-ei hatállyal felmentette a munkavégzés alól. Egy kicsit nem
helyén valónak tartom, utólag már látom. Tudom 300 ezer Ft-ért sok mindent meg lehet
csinálni, még úgy is hogy felmentettük az első 4 hónap munkavégzés alól.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
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Ha valakit felmentünk és annyit dolgozott mint Ő, négy hónap felmentési idő jár neki.
Lehetett volna úgy is, hogy négy hónapra kötelezzük a munkavégzésre és jár neki a ráeső
szabadság, de olyan döntés született, hogy egy napot se dolgozzon. Az önkormányzat nem
bírálhatja felül a köztisztviselői törvényt.

Czombos Ferenc alpolgármester
Lehet kritizálni, hogy nem jó döntést hoztunk, lehet a szabadságot otthon tölteni, a többit meg
ledolgoztatni.

Homoki-Szabó József képviselő
Felkészítettek, sajnálom, hogy ez hátrányos dolog, véleményem szerint a Jegyzőnek is fel
kellett volna készülni.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Október 3-a óta támadásnak vagyok kitéve a Képviselő Úr részéről. Rossz viszonya volt a
dolgozóval úgy gondolom. Elég tisztességesen felkészültem az ülésre.
Czombos Ferenc képviselő
Segítsen , hogy ha a dolgozó a törvény adta lehetőség mellett mint a 8 hónapra fel lett
mentve, hogy adjuk ki neki a szabadságot. Rossz döntést hozott a Képviselő Úr.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendeletmódosítást.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5 igen, 2 nem szavazati
aránnyal elfogadja a Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. évi
költségvetési rendeletének módosítására tett előterjesztést és megalkotja
rendeletét az alábbiak szerint:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
16/2010. (XII. 16.)
rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló
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5/2010. (II. 17.) rendelet módosításáról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.

XI.

napirend

Tájékoztató a bérmaradványról

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.
Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
Táblázattal is igyekeztem kimutatni a megtakarításokat. A polgármester munkáltatói körében
keletkezett bérmaradvány 299.000,- Ft, ebből 272.000,-Ft a 2 %-os keret, és 27.000,- Ft a
szabad pénzmaradvány. A 2009. évi pénzmaradvány december hónapban kiosztásra került. A
jegyző munkáltatói körében keletkezett szabad pénzmaradvány 310.000,- Ft november 30-án,
amely még az ez évi esetleges továbbképzés, valamint a felmentett dolgozó helyettesítése
miatti többletmunkát finanszírozza.
Kis Jánosné képviselő
November 24-én a testületi ülésen elhalasztottuk ezt a napirendi pontot, most ha összeadom a
polgármester és a jegyző anyagát, pont ugyanaz mint a múltkori anyag. Mennyi a
bérmegtakarítás, mennyi a jutalom, mi a kiosztható.
Feketéné Tarjányi Margit vezető-tanácsos
Volt egy korábbi anyag, az kincstári elszámolás volt. Ezek a számok már az előzőekhez
viszonyítva stabil számok. A szöveges részbe a táblázatot magyarázom. Tudjuk miből
mennyi lesz kifizetve. Utána részletezem ami kifizetés történt a maradványok terhére.
Szász János polgármester
Próbáljuk meg még egyszerűbben levezetni.
Czombos Ferenc képviselő
A november 27-i és a december 16-ára készített anyag fejrésze ugyanaz. A polgármester
megtakarítása 653. 000,- Ft-ról 799.000,- Ft-ra a jegyzőé 306.000,- Ft-ról 557.000,- Ft-ra
változott. Előttem a múltkori anyag is, hogy tud ennyit változni egy hónap alatt.
Szász János polgármester
Egy véleményezett anyag volt a múltkori.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

22
A mostani rendeletmódosításba van benne a szabadság megváltás. Az iskolánál is változtak
ezek a számok. Benne van a választások amik terhelésre kerültek, az első ízben nem voltak
benne. Azzal számolni kötelezettséget vállalni nem lehet.
Czombos Ferenc alpolgármester
A jegyző mindig panaszkodik, hogy semmi sincs. Így most már mindent értek.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a
felhasználásáról szóló tájékoztatót.

2010. évi bérelőirányzatok

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

273/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
Tájékoztató a 2010. évi bérelőirányzatok felhasználásáról,
a megtakarításokról és a jutalomra fordítható összegekről
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János
polgármester tájékoztatóját és úgy határoz, hogy a 2010. évi bérelőirányzatok
felhasználásáról, a megtakarításokról és a jutalomra fordítható összegekről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

II. napirend
Ingatlanok eladása ügyében előterjesztés

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
A testületi ülésre megérkezik Sziládi Róbert.
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Szász János polgármester
Köszönti az ülésen megjelent Sziládi Róbertet, és kéri, hogy mondja el elképzelését.

Sziládi Róbert ajánlattevő
Vételi szándékot tettem az ingatlanokra. Egy vállalkozást szeretnék beindítani. Fuvarozással
és logisztikával foglalkozunk.
Czombos Ferenc alpolgármester
Bővebben kérném, hogy mit szeretne megvalósítani. A mi településünkön belül a legjobb
helyen lévő porták értékesítéséről van szó. Van egy összeg az Önök részéről, én úgy
gondolom, hogy Önök már egy fuvarozó cég. Itt mikor válik abból működőképes
vállalkozás.
Sziládi Róbert ajánlattevő
Egy külföldi partnercég Magyarországi képviselete vagyunk. Az Ő kérése, hogy egy központi
frekventál belterületen kell lenni az ingatlannak. Egy élelmiszeripari termék Magyarországi
képviselete lenne itt.
Czombos Ferenc képviselő
Milyen fizikai beruházás, miért kell két porta? Úgy három évben kalkulálhatok, hogy
megjelennek iparűzési adó alanyként. Munkaerő igénye lesz e?
Sziládi Róbert ajánlattevő
Új termék energiaital forgalmazásával foglalkoznánk. Egytől húsz, harminc főig terjedne a
munkaerőigény. Itt maga a termék értékesítése, a piac felkutatása lenne.
Szász János polgármester
Egyéb szolgáltatás lenne e?
Sziládi Róbert ajánlattevő
Üzletileg lehet fejleszteni, lehet bevezetni kisebb termékeket.
Nagy János képviselő
Irodaépület, ki lenne a vásárló cég vagy magánszemély.
Sziládi Róbert ajánlattevő
Én mint magánszemély lennék a vásárló.
Nagy János képviselő
Hogy tud felelősséget vállalni, hogy két éven belül beindít egy vállalkozást.
Sziládi Róbert ajánlattevő
Szándéknyilatkozattal.
Rádi Györgyi képviselő
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Megnéztük a telekárakat, ezeknek a telkeknek a besorolása különös, ha telekáron számoljuk
akkor sem elegendő az 1 millió Ft.
Sziládi Róbert ajánlattevő
A korszerűsítés a tereprendezés az mind a mi feladatunk.

Czombos Ferenc alpolgármester
Kiskunfélegyházán mennyiért tud vásárolni.
Sziládi Róbert ajánlattevő
Nem néztem, nekem kell az autópálya közelsége.
Rádi Györgyi képviselő
Jó helyen van, szeretnénk értékesíteni a lakosoknak is, lehet hogy többet adnának érte.
Nagy János képviselő
Villany, gáz, víz ott van, kis költséggel oda lehet vinni.
Homoki-Szabó József képviselő
Támogatom a porták eladását, tiszta, kulturált irodaházról van szó, nem környezetszennyező.
Én az eladást támogatnám.
Tóth Vince az Ügyrendi Bizottság tagja
Igazán az-az egy biztos, hogy a majdnem szó ott van, a képviselő-testületnek kell eldönteni,
hogy mi az-az összeg amennyiért eladja.
Sinkó József a Pénzügyi bizottság tagja
Egy dologra kell figyelni, hogyha magánszemélynek értékesítünk, a szándéknyilatkozatra.
Kis Jánosné képviselő
Korszerűsített területről van szó, csak le kell kötni a villanyt, a gázt, a vizet. Azért nem annyit
ér, mint egy másik telek.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Fontos, hogy el tudjuk adni ezeket a telkeket, de nem mindegy, hogy milyen áron. Ezek a
telkek még nem voltak meghirdetve.
Sziládi Róbert ajánlattevő
Ez a megvásárlási szándékom. Nem egy lakóépületről van szó, ez egy üzleti beruházás, üzleti
tevékenység.
Czombos Ferenc alpolgármester
Jó érzéssel tölt el, hogy jelentkezik egy vállalkozó aki a mi életünket segíti. Bízom benne,
hogy az elhangzottak ösztönözni fogják Önt is. Próbáljuk egymás véleményét megismerni.
Szász János polgármester
Köszönöm a testület nevében, hogy elfáradt hozzánk Sziládi Úr, a továbbiakban értesítjük
Önt a testület döntéséről. Ha tudjuk segíteni a vállalkozást mi készek vagyunk rá.
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Sziládi Róbert 11 óra 15 perckor távozik az ülésről.

Kis Zoltán műszaki főmunkatárs
A telkeknek a felhasználásával kapcsolatosan vegyes építésű övezetbe tartozik. El tudok
képzelni egy iroda épületet és egy raktárat ott. A telkek mögött hátul van egy zöldövezet, ha
építkeznek, az ellehetetlenül. Utána ott nem lesz semmi. Ha nem zöldövezeti funkciót tölt be,
akkor rendezési terv módosítása szükséges.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ha egy a homokosztályon semmi földet 400.000,- Ft-ért adunk oda, egy ilyen területet pedig
800.000,- Ft-ért, az nevetséges. Én mindig figyelek a reakciókra, kérdeztetek Tőle, de nem
kaptam egyértelmű választ. Csak idegesítettük Őt, bizonytalannak látom.
Szász János polgármester
Elmehetünk-e annak a mélységéig, hogy Ő ott mit akar csinálni. Ha nem akkor is meg kell
hirdetnünk a telkeket. Ha nem jön össze hirdessük meg és úgy találjunk rá vevőt.
Nagy János képviselő
Ő minden áron magánszemélyként akarja megvenni, és jóval nagyobb áron tovább adni.
Rádi Györgyi képviselő
Fontos, hogy olyan pénzt kapjunk a két telekért, hogy a lakosság előtt megálljunk. Jóval
nagyobb értéket képvisel, mint a bizottsági ülésen meghatározott 2 millió Ft. Nem azon volt a
bizottság, hogy ne értékesítsük, hanem milyen célra és mennyiért.
Szász János polgármester
Induljunk el egy alap portakénti áron.
Kis Zoltán műszaki főmunkatárs
Az árat a kereslet határozza meg. Ennél a két portánál konkrét dolgok vannak, közművesítve
van, a kitűzésen kívül egyéb dolgokat nem kell csinálni. A kitűzés körül-belül 80.000,- Ft.
Czombos Ferenc alpolgármester
Az elveszített idő közreműködője is bűnt követ el. A fiatalembernek körvonalazandó
elképzelése van, tett egy ajánlatot, amiből veszteségesen nem tud kijönni. Itt nemcsak
portavételről van szó, hanem működési engedély kiadásáról is. Tudatosulva eddig úgy volt,
hogy ezek nem építési telkek. Portaként ezt már rég megvették volna. Tudja Ő, hogy egy
Kiskunfélegyházi és egy itteni telek között micsoda árkülönbség van. Ha nem támogatjuk ezt
a vételi szándékot, legalább hirdessük meg.
Tóth Vince az Ügyrendi Bizottság tagja
Kereslet és kínálat határoz meg mindent. Hirdessük meg eladásra a telkeket és később vissza
lehet térni rá. Ebben az esetben ingatlan beruházásról van szó.
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Szász János polgármester
Határozzunk meg egy összeget, és hirdessük meg valamilyen ujságban.
Rádi Györgyi képviselő
Ezt az összeget határozzuk meg, amit a Pénzügyi bizottság meghatározott 2 millió Ft.

Szász János polgármester
Bruttó összegként 2 millió Ft-ot vessünk fel, tájékoztassuk az Urat, hogy mi ezt az összeget
határoztuk meg. Meg kell hirdetni, hogy Petőfiszállás központjában frekventált helyen üzleti
helyiségre alkalmas hely eladó.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Jó lenne meghatározni, hogy hol jelenjen meg és hányszor.
Szász János polgármester
Szabjunk hozzá időt, hogy meddig döntheti el a vásárlási szándékát.

Rádi Györgyi képviselő
Elég sok pénzről van szó, a januári testületi ülésen is tudunk róla dönteni.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a bruttó 2 millió Ft vételárat, és január 21ig nyilatkozzon a vételi szándékáról. Vásárlás esetén két éven belül kezdje el a
tevékenységét.

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

274/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
Ingatlanok eladása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János
polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy Sziládi Róbert ajánlattevőnek 2 millió Ft
bruttó vételárat felkínál az önkormányzat tulajdonát képező Petőfiszállás 80, 81 hrsz. alatti
ingatlanokért, melynek területe 1810 és 2126 m2. Az ajánlattevőnek 2011. január 21-ig
nyilatkozni kell vételi szándékáról. Az esetleges megvásárlás esetén két éven belül a
tevékenységet meg kell kezdeni.
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Felelős: Szász János polgármester
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: 2010. december 31.

XVII. napirend
Útkereszteződés balesetmentességének megteremtéséhez
pályázati lehetőség megtárgyalása

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képezi.
Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A pályázathoz minimum 10 % önerőt kell vállalni, az elnyerhető támogatás 15 millió Ft, az
önrész 1.667.000, Ft, ezt az összeget kellene felvállalni. Előzetes felmérés alapján
tartalmazna 2 db buszöböl kialakítását, gyalogátkelőhely kiépítését középszigettel, a
csomópont teljes megvilágítását, valamint a táblarendszer átrendezését. Információnk szerint
a beruházás a pályázható összegből megvalósítható. Amennyiben a pályázat beadása mellett
döntenek, a tervdokumentáció elkészítésére kellene elsősorban fedezetet biztosítani., ami kb.
200.000,- Ft. A kiadás rizikója, hogy ha a pályázat nem nyer, akkor elfekvő tervek maradnak
ilyen értékben.
Szász János polgármester
Nem engednek fekvőrendőrt, de engedélyeznek egy tölcsér alakú fasort.
Tóth Vince az Ügyrendi Bizottság tagja
Ez optikai szűkítő tölcsér, rendkívül hatékony és elég olcsó. Szilárd útburkolat tekintetében
nem érinti a beavatkozást. Árérték arányban jó megoldás. A facsemetéket mi magunk is el
tudjuk ültetni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ha a Rákóczi és a Kossuth utcánál a buszsziget átépítésre kerülne Szabó Imréék felé, oda ega
gyalogátkelőhely kiépítését javasolnám.
Szász János polgármester
Fogok kérni egy felmérést. Kurucsai Úrral beszélek, nem tudom, hogy lehetne ezt az összeget
csökkenteni. Ennek a pénznek meg kell lenni.
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Nagy János képviselő
Hol van ezekbe a pici járdaszigetekbe a 15 millió Ft. Térbe nem tudom, hogyan megyünk
bele a vasút tulajdonába. A közmű is itt van, nagy pénzekről van szól.

Tóth Vince az Ügyrendi Bizottság tagja
Ez a pályázat közbeszerzéssel valósul meg. A vasúttal a területszerzés hogyan valósul meg,
még nem tudom, még kérdés. Ha át tudjuk tenni a buszöbölt, jobban át lehet látni a
kereszteződést. Túlságosan széles az út, ahol a gyalogátkelőhelyeket tervezzük. Ott van az
alapvető előírás, hogy ki kell világítani, át kell tenni a karót a másik oldalra. Ez a mi kis
falunk, hogy önerőből megoldjuk, nincs rá lehetőség.
Homoki-Szabó József képviselő
A pályázati kiírásban az van, hogy a területszerzés az plussz pénz. Kell-e szerezni területet az
a kérdés, mert ha igen rossz eséllyel indulunk. Maximálisan támogatom.
Szász János polgármester
Tegyük át a másik buszöbölt oda ahol sokan szoktak állni, de ott van a víz. A Geodéták
jönnek kimérni, hogy a másik buszöböl mennyi területet vesz ki a másik területből. Több
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.

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

275/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
Ingatlanok eladása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János
polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy pályázni kíván a KKK által meghirdetett
támogatásra, a Petőfiszállás Kossuth Lajos utca és a bekötőút-Rákóczi Ferenc utca
kereszteződésének fejlesztésére.
A fejlesztés és a pályázat tárgya: 2 db buszöböl kialakítása, gyalogátkelőhely kiépítése
középszigettel, a csomópont teljes kivilágítása, valamint a közlekedési táblarendszer
átépítése.
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Az Önkormányzat Képviselőtestülete saját költségvetése terhére biztosítja a tervezés, és a
pályázati dokumentáció mellékleteit képező tanulmányok költségeit.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a Mobil Plan Kft. (Kecskemét, Ipoly sor
1/a) vállalkozóval a szerződést kösse meg.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezi a Jegyzőt, hogy
gondoskodjon a pályázat előkészítéséről, a költségek pontos ismeretében a pályázati önrész
vállalására, a költségek fedezetének biztosítására, az önkormányzati határozatot készítse elő.
Felelős: Szász János polgármester
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határidő: folyamatos a pályázati kiírás alapján.

XII. napirend
A tanyagondnoki szolgálatról (I. körzet) és (II. körzet)
szóló 11/2005. (IV. 1.) rendelet módosítása

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot és a tanyagondnoki szolgálatról szóló
rendelet módosítás 1. §-át 2 igen, 2 nem , a 2. §-át 2 igen, 2 nem , a 3. §-át 1 nem 3 igen , a 4.
§-ár 1 igen, 3 nem , az 5. §-át 4 nem szavazattal terjeszti a képviselő-testület felé elfogadásra.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, az 1. §-t elfogadta, a 2. §-nál nem
zárkóznak el, különleges esetben a polgármester méltánylást gyakorolna, a 4. §-nál telefonon,
szóban vagy a tanyagondnokok felé jelezzen, az 5. §-nál a gyűjtőpontokon veszi fel a
gyerekeket, a gyűjtőpontokat kell meghatározni.
Homoki-Szabó József képviselő
Nem szeretnék részt venni ennél a napirendi pontnál, bejelentem érintettségemet.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határozatban kell eldönteni, csak a szavazásra vonatkozik, hogy kizárják-e az
összeférhetetlenséget.
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Szász János polgármester megszakítja a napirendi pont tárgyalását, mivel megjött Dr.Dobák
Nándor Ügyvéd Úr.

Szász János polgármester
Köszönti Dr. Dobák Nándor Ügyvéd Urat aki szolgáltatásait ajánlja fel a falunak, jogi
tanácsadást ad a lakosoknak.
Dr. Dobák Nándor Ügyvéd
2008-ban végeztem, Dr. Réczi László ügyvédnél dolgozom. A polgármesterrel fennálló régi
kapcsolatra tudom felvállalni, hogy a falu életét segítem. Csak egy helyiséget kérek, ahol
dolgozhatom. Tapasztalataim szerint az emberek először bizonytalanok, ez egy másfél hónap
után elmúlik. A jogi tanácsadás szolgáltatásom mindenre kiterjedő. A kisebb ügyek
ingyenesek, az ügyvédi ellenjegyzésnek költsége van. Barátságos díjszabás van.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Egy héten hányszor, hol és mikor, mennyi időben, ezeket az adatokat a lakosságnak tudnia
kell.
Rádi Györgyi képviselő
A könyvtár helyiséget felajánlom erre a célra.
Dr. Dobák Nándor ügyvéd
Januártól indítanánk.
Szász János polgármester
Györgyi és az Ügyvéd Úr egyeztessen időpontot.
Dr. Dobák Nándor ügyvéd
Elég ha először kiírjuk az időpontot, később már úgy is telefonálnak az ügyfelek. Hétfő lenne
a legkedvezőbb 4 óra és fél 6 körül.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A magam és a testület nevében megköszönöm az Ügyvéd Úrnak ezt a szolgáltatást.
Dr Dobák Nándor ügyvéd távozik az ülésről.
Czombos Ferenc alpolgármester
Véleményem szerint ne zárjuk ki a szavazásból. Engem a lakosság választott meg én mindig
szavazni szeretnék. A Pénzügyi ülésen mondtam a Homoki képviselő szavazata a 7
szavazatból 1.
Szász János polgármester
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Homoki Képviselő bejelentette az érintettségét, szavazásra bocsátom, hogy a napirendi
pontnál szavazhat.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő 12 óra 35 perckor távozik az ülésről.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
276/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
Homoki-Szabó József összeférhetetlenségi
ügyében döntéshozatal
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Homoki-Szabó
József összeférhetetlenségére vonatkozó bejelentését a tanyagondnoki szolgálat (I. körzet)
rendelet-módosítása kapcsán és úgy dönt, hogy nem zárja ki a szavazásból.
Homoki-Szabó József képviselő
Én nem javaslom a rendelet-módosítást.
Molnár Lajos tanyagondnok
Vannak pontos amibe javasolnék módosítást. Szabályozni kellene a beteg és
gyermekszállítást, a gyakorlatban azonban nem lehet. Javaslom, hogy csak azt vigye a
tanyagondnoki kocsi aki rászorult.
Szász János polgármester
Dr.Tóth Zsoltot elhívtam a falugyűlésre, ott elmondott mindent a betegszállítással
kapcsolatban. Kiegészítésként közölte, hogy a mentőszolgálat mellé csatolják jövőre a
betegszállítást. Ha már van betegszállításunk, akkor működtessük. Nem tudom időben
meghatározni, hogy mikor értek haza. A karbantartót nem azért vettem fel, hogy
helyettesítsen benneteket.
Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság a rendelet módosítás 1. §-án nem változtatott. A 2. §-nál kiegészíteném,
hogy különleges esetekben méltánylást gyakorolhat a polgármester, és akkor kérheti a
szolgáltatást, ha egyedülálló, és jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum alatt van.
Nagy János képviselő
A beteg a szakrendelésre akkorra kérne időpontot, ami a rendeletben van.
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Homoki-Szabó József képviselő
Ezt nem lehet szabályozni, azt kellene elérni, hogy élvezzük a soronkívüliséget.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ez nem fog működni.

Homoki-Szabó József képviselő
Ezt a munkát nem lehet előre tervezni. Az ebéd és diákszállítást lehet csak tervezni. A
betegség sem várja meg a hétfői időpontot. Ritka eset, mikor a helyi rendelőbe kell behozni a
beteget. Abban az esetben hívnak, ha nagyon lehetetlen helyen van.
Czombos Ferenc képviselő
A polgármester arra gondolt, mint egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója, hogy szeretne
tisztában lenni az eseményekkel. Valahol tudomásul kell venni, hogy ezeket a dolgokat
keretek közé kell tenni. A teljes önálló életvitelt fel kell adni. Össze kell ezt fogni valakinek
és ez csak a polgármester lehet.
Szász János polgármester
A legnépszerűtlenebb döntés fog ez lenni. Az első egészségügyi központig hozzuk be a
beteget. Azt mondom, hogy emberileg mindent megtettetek. Óriási költségei vannak a két
autónak, az ebédszállítás sem kevés.
Homoki-Szabó József képviselő
Az idősektől veszünk el valamit, amiért létre lett hozva a tanyagondnoki szolgáltat. A
szeptember hónapot megvizsgáltam, az össztúlmunka 90-95 %-a a gyerekszállítás. A
betegszállításból származó túlmunka minimális. Az idősek segítségére lett létrehozva, és
Őket csorbítjuk leginkább. Nem tudjuk szabályok közé szorítani. Hogy tudjuk úgy
szabályozni, hogy az idősek, elesettek érdekeit nem sértsük.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatosan megértem Őket, saját munkahelyükről van szó,
másrészről a következőket látom: kevés ember használta, nem tömegesen, de sokszor. Inkább
nagyobb tömeg használja, ritkán több tevékenységre. Nem a tanyagondnokokat hibáztatom,
de nem arról van szó, hogy 7-8 ember használja.
Tóth Vince az Ügyrendi Bizottság tagja.
Nem szabad a kocsit elengedni a faluból, mert onnantól kezdve fél 4-kor ér ki az ebéd. Lehet
jótékonykodni, ha van keret.
Nagy János képviselő
A betegszállító munkáját nem akarjuk elvenni. Dolgozzanak meg a betegszállítók a
pénzükért. Akiknél nem indokolt, az be tud menni.
Molnár Lajos tanyagondnok
Nem jól tudja a képviselő testület, ez nem ebéd, hanem egyszeri meleg étkezés. Mindenki
megkapja az egyszeri meleg ételt. A gyakorlatban nem minden valósul meg. A mentő is
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mitőlünk kér segítséget, mert nem tud bemenni. Teljes mértékben nem tudjuk átadni a
betegszállítást.
Tóth Vince az Ügyrendi Bizottság tagja
Az, hogy nem bír be menni a mentő az kivételes esetre érthető.
Kis Jánosné képviselő
Kötelességünk szüleinket gondozni.
Homoki-Szabó József képviselő
A tanyagondnoki szolgáltatást 6-8-10 ember veszi igénybe, ez az egyik oldal, a másik oldal
meg több kellene. Örüljünk, hogy csak ennyi van. Mi járunk ezekhez az emberekhez, mi
ismerjük Őket, mi ismerjük a szociális helyzetüket.
Czombos Ferenc alpolgármester
Azt szeretnék, ha tanyagondnoki szolgálat 10 év múlva is tanyagondnoki szolgálat lenne.
Nagy János képviselő
Egyik szavunkban az van, hogy 8-10 emberről van szó. Ha többről lenne szó, akkor még
plussz kocsik kellenének. Akit el kell, hogy szállítson az OEP, akkor adjuk meg neki a
lehetőséget.
Homoki-Szabó József képviselő
A lakosság úgy is tudomást szerez, hogy arról vitatkozunk, hogy kit lehet és kit nem.
Molnár Lajos tanyagondnok
Azt meg kell vizsgálni, hogy ki a tényleg rászorult a gyerekek és a betegszállításban. Én ne
vigyem azt a beteget aki másnap Kiskunfélegyházára utazik buszon.
Szász János polgármester
Hová hozunk be mindenkit, Petőfiszállásra vagy máshová?
Rádi Györgyi képviselő
Meg kell válogatni kit és miért.
Szász János polgármester
Az első orvosi pontig kell vinni a beteget.
Homoki-Szabó József képviselő
Próbáljuk meg kivesézni azokat az embereket akik miatt megy a vita.
Czombos Ferenc alpolgármester
Elviszed a beteget és utána megy a kocsmába.
Homoki-Szabó József képviselő
Öt éve ezt az egyetlenegy esetet forszírozzátok.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Öt éve kérem, hogy válasszuk külön a beteg, a mentő és a tanyagondnoki szolgálatot.

34

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendeletmódosítás 1. §-át, úgy hogy
az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása szervezetten történik, hétfő és
csütörtöki napokon.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem
szavazattal úgy határoz, hogy a tanyagondnoki szolgálatról (I., II. körzet)
szóló rendelet módosítás 1. §-a: „A rendelet 4. § (1) bekezdés b.) pontja az
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása szervezetten történik hétfői
és csütörtöki napokon”.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a 2. §-t úgy, hogy a szolgáltatást igénybevevők a legközelebbi ellátású
szakrendelést vehetik igénybe, amely a Kiskunfélegyházi Kórház Szakrendelése. Az
igénybevevők tekintetében egyedi elbírálása van a polgármesternek.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem
szavazattal úgy határoz, hogy a tanyagondnoki szolgálatról (I., II. körzet)
szóló rendelet módosítás 2. §-a: „A szolgáltatást igénybevevők a legközelebbi
ellátású szakrendelést vehetik igénybe, amely a Kiskunfélegyházi Kórház
Szakrendelése. Az igénybevevők tekintetében egyedi elbírálása van a
polgármesternek.”
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a 3. §-t.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem
szavazattal úgy határoz, hogy a tanyagondnoki szolgálatról (I., II. körzet)
szóló rendelet módosítás 3. §-a: „Petőfiszállás Község külterületéből
Petőfiszállás, Rákóczi u. 3. szám alatti rendelésre való szállítás.”
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a 4. §-t, úgy, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás iránti kérelmeket
szóban, telefonon, vagy a tanyagondnokokon keresztül kell előterjeszteni a polgármester felé
a hét pénteki napjáig.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, szavazattal
úgy határoz, hogy a tanyagondnoki szolgálatról (I., II. körzet) szóló rendelet
módosítás 4. §-a: „A tanyagondnoki szolgáltatás iránti kérelmeket szóban,
telefonon, vagy a tanyagondnokokon keresztül kell előterjeszteni a
polgármester felé a hét pénteki napjáig.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az 5. §-t úgy, hogy az óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek szállítása
tekintetében a gyűjtőpontokon vegyék fel a tanyagondnokok a gyermekeket. A
gyűjtőpontokat az intézményvezető a tanyagondnokokkal együtt jelöli ki. A
gyermekszállítást írásban kell kérni a polgármestertől.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, szavazattal
úgy határoz, hogy a tanyagondnoki szolgálatról (I., II. körzet) szóló rendelet
módosítás 5. §-a: „Az óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek szállítása
tekintetében a gyűjtőpontokon vegyék fel a tanyagondnokok a gyermekeket. A
gyűjtőpontokat az intézményvezető a tanyagondnokokkal együtt jelöli ki. A
gyermekszállítást írásban kell kérni a polgármestertől.”

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazati
aránnyal elfogadja a Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a
tanyagondnoki szolgálatról (I. körzet) szóló rendeletének módosítására tett
előterjesztést és megalkotja rendeletét az alábbiak szerint:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
17/2010. (XII. 16.)
rendelete
A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL
(I. körzet)
szóló 11/2005. (IV. 1.) rendelet módosításáról
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A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazati
aránnyal elfogadja a Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a
tanyagondnoki szolgálatról (II. körzet) szóló rendeletének módosítására tett
előterjesztést és megalkotja rendeletét az alábbiak szerint:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
18/2010. (XII. 16.)
rendelete
A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL
(II. körzet)
szóló 12/2005. (IV. 1.) rendelet módosításáról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.

Szász János polgármester
A tanyagondnoki autók kint vannak, vagy a telephelyen?
Homoki-Szabó József képviselő
Iskolai időben otthon tárolhatjuk az autókat.
Rádi Györgyi képviselő
Ez lehet jó is, és lehet nem is.
Tóth Vince az Ügyrendi Bizottság tagja
Itt a munkáltató és a munkavállaló között érdekvita van. Az autó behozatal úgy normális, ha
az autó bent van a garázsban.
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Homoki-Szabó József képviselő
Ez fél nyolcas kezdésnél lehet normális.
Czombos Ferenc alpolgármester 14 órakor távozik az ülésről.

IX. napirend
Önkormányzati honlap készítésére anyagi
fedezet biztosítása

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét képezi.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Egyenlőre csak Balogh Imre informatikus előterjesztésére tudok hagyatkozni. Javaslom addig
még másik cég ajánlata is megérkezik, tegyük át a januári testületi ülésre ezt a napirendi
pontot.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

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

277/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
Önkormányzati honlap készítésére
anyagi fedezet biztosítása
HATÁROZAT:
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János
polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy az önkormányzati honlap készítésére anyagi
fedezet biztosítása napirendi pontot a 2011. januári testületi ülésen fogják tárgyalni.

X. napirend
Színes nyomtató beszerzéséhez
anyagi támogatás kérése

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
Vegyük meg amit Balogh Imre javasolt a Xerox WorkCentre 5020V MFP 20pp BK A3.
lézernyomtatót, ha nagy tételben tudjuk használni.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

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

278/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
Színes nyomtató beszerzéséhez
anyagi támogatás kérése
HATÁROZAT:
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János
polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy megvásárolja a Xerox WorkCentre 5020V
MFP 20pp BK A3. központi lézernyomtatót.

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

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. mellékletét képezi.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangúlag a régi rendelet
visszaállítását javasolja, amelyben a születési támogatás kifizetése és annak feltétele, ami a
gyermek születését követő 30 napon belüli időszak és a kérelmező választása szerint a
Polgármesteri Hivatal pénztárában történő kifizetés vagy folyószámlára történő utalás.
Támogatjuk továbbá, hogy a Polgármester, vagy a képviselő-testület valamelyik tagja virág,
vagy valamilyen ajándékot átadhat a törvényes képviselőknek.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5 igen szavazati
aránnyal elfogadja a Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az egyes
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendeletének módosítására
tett előterjesztést és megalkotja rendeletét az alábbiak szerint:
PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
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19/2010. (XII. 16.)
rendelete
AZ EGYES GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK
HELYI SZABÁLYAIRÓL
szóló 27/2004. (XII. 15.) rendelet módosításáról szóló
15/2010. (XI. 25.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.

XIV. napirend
A települési folyékony hulladék összegyűjtésével, elszállításával,
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás
bevezetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. mellékletét képezi.

Homoki-Szabó József képviselő
Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és 4 igen szavazattal elfogadásra
javasolja.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5 igen szavazati
aránnyal elfogadja a Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a települési
folyékony
hulladék
összegyűjtésével,
elszállításával,
ártalommentes
elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás bevezetéséről
szóló
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rendeletének módosítására tett előterjesztést és megalkotja rendeletét az
alábbiak szerint:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
20/2010. (XII. 16.)
rendelete
A települési folyékony hulladék összegyűjtésével,
elszállításával, ártalommentes elhelyezésével
kapcsolatos kötelező közszolgáltatás bevezetéséről
szóló 14/2004. (V. 28.) rendelet módosításáról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 22. számú melléklete.

XV. napirend
A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatási rendelet módosítása

Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. sz. mellékletét képezi.
Homoki-Szabó József képviselő
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Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és átruházta a mai testületi ülésre. Igazából
nem sok beleszólásunk van a dologba.

Szász János polgármester
A 110 literes gyűjtőedény csak azoknak kötelező, akik ezek után kezdenek szemetet
szállítani.
Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5 igen szavazati
aránnyal elfogadja a Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletének
módosítására tett előterjesztést és megalkotja rendeletét az alábbiak szerint:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
21/2010. (XII. 16.)
rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról
szóló 9/2008. (IX. 16.) rendelet módosításáról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 24. számú melléklete.

XVI. napirend
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 24/2004. (XI. 29.) számú rendelet módosítása
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Előadó: Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú mellékletét képezi.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A 23. § (4) bekezdésében a köztisztviselők nem lehetnek a bizottságok elnökei vagy tagjai.
Rádi Györgyi képviselő
Mennyi a minősített többség?

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Több mint az egyszerű sima többség, 50 % plussz 1 fő. Négy fő a minősített többség,
személyi kérdésekben is csak minősített többség lehet. Nem kötelező az SZMSZ
felülvizsgálata.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom, hogy a képviselő-testületnek a szervezeti és működési szabályzatáról
szóló rendeletmódosítást a 2011. januári testületi ülésre tegyük át.

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

278/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
A Képviselőtestület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 24/2004. (XI. 29.)
számú rendelet módosítása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János
polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy a képviselőtestület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 24/2004. (XI. 29.) számú rendeletének módosításáról szóló napirendi
pontot a 2011. januári testületi ülésen fogják tárgyalni.
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XVIII. napirend
Központi Háziorvosi Ügyeleti feladatok
társulás formájában történő ellátása

Előadó: Szász János polgármester

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Határozatot hoztak, hogy az Emergency Service Kft-nek a központi háziorvosi ügyeleti
szolgálat ellátásra irányuló megállapodást megkötését engedélyezték. Határoztak arról is,
hogy többet szeretnének tudni a központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos lényeges
tényekről. Elment nekik a levél és a határozat kivonat is. Most küldtek ezzel kapcsolatosan
egy levelet, hogy december 20-ig adjunk észrevételt. Ha van bármi észrevételük mi
továbbítjuk.
Szász János polgármester
A legközelebbi ujságban meg kellene jelentetni, hogy mikor van az ügyelet, eddig 18 órától –
másnap 8 óráig volt. Itt viszont most van egy eltolódás, 16 óra 30 perctől – 7 óra 30 percig
van. Most az a kérdés, hogy melyik a jobb, ami eddig volt, vagy az újabb. A 16 óra 30 perctől
– 7 óra 30 percig való ügyelet lenne jobb, ezt lehetne nekik továbbítani.
Rádi Györgyi képviselő
Hol áll most a közbeszerzés?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A 2011. januári testületi ülésen fognak ezzel foglalkozni, azt írták.
Homoki-Szabó József képviselő
Hatalmazzuk fel a polgármestert, hogy vegyen részt a közbeszerzési ülésen.
Szász János polgármester
Értesítést kellene feléjük küldeni, hogy a pályázókról szeretnénk tudomást szerezni.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a napirendi pontot úgy, hogy az ügyeleti
ellátást 16 óra 30 perc és 7 óra 30 perc időtartamban szeretnénk. A közbeszerzési pályázatok
elbírálásánál az önkormányzat képviselője részt kíván venni. A Háziorvosi Ügyeleti ellátás
pályázatát áttekintésre küldjék meg. Tájékoztatást szeretnénk kérni, hogy minden hónapban
rendezték-e az ügyeleti díjat.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:

279/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
Központi Háziorvosi Ügyeleti feladatok
társulás formájában történő ellátása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János
polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy az ügyeleti ellátást 16 óra 30 perc és 7 óra
30 perc időtartamban szeretnék. A közbeszerzési pályázatok elbírálásánál az önkormányzat
képviselője részt kíván venni. A Háziorvosi Ügyeleti ellátás pályázatát áttekintésre küldjék
meg. Tájékoztatást szeretnének kérni, hogy minden hónapban rendezték-e az ügyeleti díjat.

XIX. napirend
Tájékoztatás a Többcélú Kistérségi Társulás
működéséről

Előadó: Szász János polgármester
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A társulásokról szóló 2004. évi 107. tv. szerint évente ként alkalommal a társulás köteles
beszámolni, hogy a társulási feladatok hogy vannak teljesülve. A tájékoztatásban fel vannak
sorolva a társulások, írja, hogy melyik, mikor alakult. A tájékoztatást el kellene fogadni.
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Kis Jánosné képviselő
A szociális gondozás felülvizsgálatát el kellene indítani, feketén dolgoznak.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Társulási megbízásban dolgoznak, 20.000,- Ft-ot kapnak havonta. Nem jár jogviszonnyal, és
egészségügyi biztosítással.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén elfogadásra javasolja a tájékoztatást.

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

280/2010. (XII. 16.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a Többcélú Kistérségi Társulás
működéséről
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szász János
polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás
működéséről szóló tájékoztatást elfogadja.

XX. napirend
E g y e b e k:
Szász János polgármester
Tóthné Brikter Hilda felmondását, és Fekete Boglárka pályázatát elfogadtuk.
Kis Jánosné képviselő
Az orvosi rendelőhöz és a patikához kerékpártároló kellene építeni. A Nagycsaládos
Egyesületnek és a Karitasz Csoportnak határozatban köszönjük meg a Mikulás napi ebédet.
Szász János polgármester
Határozatban megköszöntem mindenkinek. Szeretném ha meghatároznánk az állattartási
rendeletet is. Hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy a járdák szabadok legyenek.
Tájékoztatom a testület tagjait, hogy 252.000,- Ft bruttó összeg ment el az utak javítására.
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Megállapítom, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a képviselő-testület nyílt ülését 15 óra
15 perckor bezárom.
K.m.f.
Szász János Attila
polgármester

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó
jegyző

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna
Homoki-Szabó József
jegyzőkönyv hitelesítők

