
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május  25-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
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő (6 fő képviselő-testületi tag)
                    
Kis Jánosné  képviselő betegség miatt igazoltan van távol az ülésről.

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt megbízott jegyző

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József  Pénzügyi bizottság tagja 
                         Zsótér Ágnes a Kapocs Intézményvezetője
                         Vaszkóné Tarjányi Edit a Kapocs Intézményvezető helyettese
                         Tobler Béatrice Petőfiszállás, Tanya 793.
                         Tobler Bruno Petőfiszállás Tanya 793.
                         Besír Mátyás fordító
                         Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs                               
                           

Szász János polgármester
13 óra 37 perckor megnyitom a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, külön köszöntöm meghívott 
vendégeinket  Zsótér  Ágnest  a  Kapocs  Szolgálat  intézményvezetőjét,  Vaszkóné  Tarjányi 
Editet  a  Kapocs  Szolgálat  intézményvezető  helyettesét,  Tobler  Béatrice  és  Tobler  Brúno 
petőfiszállási  lakosokat,  Besír  Mátyás  fordítót  és  Kovács  Jánosné  gazdálkodási 
főmunkatársat.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott képviselőből 6 
fő jelen van, Kis Jánosné képviselő igazoltan távol van.
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Homoki-Szabó József és Nagy János képviselőket kérem fel.

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.



Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal elfogadja a 2011. május  25-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének  
és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.

Szász János polgármester
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint: (a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú 
melléklete.)

1.) Jegyző helyettesítésére vonatkozó határozat hozatal 
Előadó: Szász János polgármester

          
2.) Kiskunfélegyházi Kistérség Gyermekjóléti Szolgálat személyi és tárgyi

feltételeinek biztosítása  
      Előadó: Szász János polgármester

3.) Újonnan  kialakított telkek belterületbe vonására vonatkozó többletköltségek
biztosítására vonatkozó előterjesztés 
Előadó: Szász János polgármester

4.) Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Szász János polgármester

5.) Tanyagondnoki szolgálatról (I-II. körzet) szóló rendelet módosítás
            Előadó: Szász János polgármester

6.) Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető fenntartásáról szóló
rendeletmódosítás
Előadó: Szász János polgármester

7.) Tanyagondnoki szolgálat és szociális étkeztetés hatósági ellenőrzéséről
Előadó: Szász János polgármester

8.) Az „Önkéntesek hete” Kultúrált Kultúrház pályázatról előterjesztés 
Előadó: Szász János polgármester

9.) Kiskun Idegenforgalmi Egyesülethez történő csatlakozásról előterjesztés
            Előadó: Szász János polgármester

9.) Átfogó értékelés a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
     Előadó: Szász János polgármester

 11.) Az újonnan kialakított telkek bérleti szerződéséről szóló előterjesztés
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        Előadó: Szász János polgármester

 
12.) Egyebek:

a.) Külterületen kútfej és vízelosztó kiépítéséről szóbeli tájékoztatás 
Előadó: Szász János polgármester

b.) Vezér Ferenc Atya földi maradványainak hazahozatala ügyében
tett intézkedésről tájékoztatás 
Előadó: Szász János polgármester

c.) Temető rendezési tervéről /Bozóki Kft-vel történt egyeztetésről/
Előadó: Szász János polgármester
 

d.) Foglalkoztatással kapcsolatos bejelentés (szóbeli tájékoztatás)
Előadó: Szász János polgármester

 13.) Zárt ülés: 
a.) Egyedi szociális  kérelmek elbírálása

Előadó: Jegyző                   
   
   b.)  Beérkezett jegyzői pályázatok bontása

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(6 igen)  elfogadja a 2011. május  25-i testületi ülés napirendjére tett javaslatot.

                                        
I. napirend

Jegyző helyettesítésére vonatkozó
határozat hozatal

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A jegyzői munkakörre vonatkozó pályázat kapcsán az önkormányzat jegyzőjének érintettsége 
és jelenlegi távolléte miatt Toldi Zsolt Gátér jegyzőjét javaslom felkérni a 2011. május 23-24-
i  bizottsági  ülések,  és  a  2011.  május  25-i  és  a  2011.  május  30-i  testületi  üléseken  való 
helyettesítés ellátására.

3



Szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
      
                                                         
136//2011. (V.25.) ÖKT. határozat
Jegyző helyettesítésére vonatkozó 
határozat hozatal

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – Jegyző helyettesítésére vonatkozó – előterjesztését és úgy 
határoz,  hogy  a  képviselő-testület  felkéri  Gátér  Község  Képviselő-testületét, 
hogy engedélyezze Gátér Község Jegyzőjét Petőfiszállás Község Jegyzőjének a 
helyettesítésére a 2011. május 23-24-i bizottsági ülések, és a 2011. május 25-i és 
a 2011. május 30-i képviselő-testületi ülések lebonyolítására vonatkozóan.

Felelős:   Szász János polgármester

Határidő. azonnal

Szász János polgármester
Tobler  Béatrice és Tobler  Brunó Svájcból idetelepült  lakosok szeretnének bemutatkozni  a 
képviselő-testület tagjainak. Besír Mátyás Urat kérem, hogy segítsen a fordításban.

Tobler Brunó /Besír Mátyás fordításában/
Köszöntöm a  képviselő-testület  tagjait.  Gyermekkoromban  sokat  voltam Magyarországon, 
családom már  régebben Svájcból  Magyarországra  vándorolt.  Családommal  Petőfiszálláson 
telepedtünk le. Életcéljaim a következők: mezőgazdasággal, állatokkal szeretnék foglalkozni, 
fel szeretnék építeni egy turisztikai ágat. Eddig dolgoztam hirdetésekkel foglalkozó cégnél, 
illetve a dohányiparban is. Jelenleg 6 lova, kecskéje, bikája van. Két tanyát vásárolt, s több 
hektár földje van. 

Szász János polgármester
Üdvözöljük a falunkba, nálunk mindenki petőfiszállásinak számít. A mi petőfiszállási nagy 
családunkba szeretettel fogadjuk Önöket. 

Robler Brúno és Tobler Béatrice 13 óra 45 perckor távozik a ülésről. 
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II. napirend

Kiskunfélegyházi Kistérség Gyermekjóléti Szolgálat
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4.sz. mellékletét képezi.

Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, s voltak kérdéseik, a döntést a képviselő-
testületre bízzák. 

Szász János polgármester
Sok kérdés merült fel e napirenddel kapcsolatban. Így miért ekkora összegekről beszélünk, mi 
alapján kerültek ezek az összegek meghatározásra. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez kötelező 
ellátás de nem látjuk tisztán az eljuttatott anyagban foglaltak megalapozottságát.
 
Zsótér Ágnes Kapocs Intézményvezetője
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait.  A gyermekjóléti szolgálat kötelező alapszolgáltatás 
minden önkormányzat részére. A gyermekvédelmi tárgyú jogszabályok határozzák meg, hogy 
a  működési  engedélyhez  milyen  személyi  és  tárgyi  feltételeknek  kell  megfelelni.  A 
Kormányhivatal tárgyi feltételként szabta meg ezen a településen a munkaszobát, valamint a 
helyszíni ellenőrzésen kifogásolták a fogorvosi szék meglétét, mivel az fizikai akadályt jelent. 
Ők nem ragaszkodnak a jelenlegi  munkaszoba használatához,  csak olyan szobát  kapjon a 
családgondozó, amit abban az időben kizárólag ő használ. Zárható szekrényt, székeket is kell 
biztosítani  az  ügyfelek  részére.  A  bejáratot  akadály  mentesíteni  kell.  Ezt  költségkímélő 
módon  is  meg  lehet  teremteni  oly  módon,  hogy  a  küszöbhöz  két  rámpát  kell  tenni.  A 
Kormányhivatal  gyermekbarát  környezet  kialakítását  kérte.  Ezeket  a  hiányosságokat  a 
településnek meg kell szüntetni. A működési engedély másik feltétele: a személyi feltételek 
megteremtése.  A  családgondozó  plussz  óraszáma  úgy  jött  ki,  hogy  az  adott  település 
lélekszámát és gyermekszámát külön vették figyelembe és nem kistérségi szinten nézték az 
adatokat. A Minisztériumtól állásfoglalást kértek a megemelt óraszám miatt, de a válasz még 
nem érkezett meg. Petőfiszállás tekintetében a számításuk szerint heti 10 órában jönne ki a 
családgondozó  munkaideje,  ez  plusz  4  órát  jelentene   a  mostani  munkaidejéhez  képest. 
Reményeik  vannak arra  vonatkozóan,  hogy az ő számításaikat  fogadja el  a  Minisztérium. 
Kifogásolta a Kormányhivatal azt is, hogy  a jogász, a fejlesztő pedagógus és a pszichológus 
jelenléte nem biztosított a településen. A lehetőséget eddig is felajánlották a településeknek, 
hogy ezen szolgáltatásokat  Kiskunfélegyházán igénybe vehetik,  de ezek a személyek nem 
jártak  ki  ez  idáig  a  településre.  A  Kormányhivatal  azt  szeretné  ha  ezek  a  személyek 
kijárnának, a jogász 0,62 óra/hét, a fejlesztő pedagógus 093 óra/hét és a pszichológus 1,24 
óra/hét  időtartamban.  Érdemi  munkát  ennyi  időre  nem  lehet  végezni  a  településen.  Ha 
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havonta jönne ki egy alkalommal, akkor az szintén nem ér semmit. Az iskolákban szakértői 
vélemény alapján folyik a fejlesztőpedagógiai ellátás, amelyre normatívát igényelhetnek. Az ő 
szolgáltatásuk nem váltja ki az iskolai fejlesztő pedagógiai munkát. Ez egy plusz lehetőség a 
szülő eldöntheti,  hogy igénybe veszi-e, vagy sem. A településekre kiszámított  óraszámban 
viszont  ez  a  munka  érdemtelen,  de  ha  a  Kormányhivatal  ezt  kívánja,  nem tudnak  velük 
vitatkozni.  A 2.520,-  Ft-os  órabér  a  fejlesztő  pedagógus részére  előző évi  adatok alapján 
került kifizetésre. Kiskunfélegyháza vállalkozónként foglalkoztatatta a fejlesztő pedagógust és 
a  pszichológust,  s  ez  egy  közép  árfekvés  volt.  Nem  állnak  szerződésben  most  egyetlen 
kollégával  sem,  azért  nem  tudják  fixre  megmondani  a  díjat.  Bízik  benne,  hogy  a 
Minisztériumban  az  ő  számításaikat  fogják  elfogadni,  és  így  heti  10  óra  lenne  a 
családgondozó munkaideje Petőfiszállás tekintetében.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az  iskolában  igazgatóként  1990  óta  dolgozom.  Az  iskolában  gyógypedagógus  végzi  a 
fejlesztő pedagógusi munkát, aki minden év október 1-ig felméri a gyermekek állapotát. Nem 
tartom tisztességes dolognak ezt az óraszámot, mert legalább 2 óra kellene ahhoz, hogy fel 
tudjon  valamit  mutatni  a  gyerekeknek.  Azt  tartanám  tisztességes  dolognak,  hogy  az  én 
kollégámmal  láttatnák  el  ezt  a  feladatot.  A  Kormányhivatal  szerinti  16  órában  való 
feladatellátás a munkaszoba két napos biztosítását jelentené. A könyvtárat én nagyon szívesen 
átadnám  munkaszobának,  de  két  napra  nem  tudjuk  bezárni  a  könyvtárat.  A  mostani 
helyiségben  nem  lehetne-e  letakarni  a  fogorvosi  széket  valamivel,  esetleg  feldíszíteni  és 
dekorációnak használni? Nem tudom, hogy ebbe akkor belekötnének-e?

Rádi Györgyi képviselő
A könyvtár tekintetében a hétfői napot teljesen fel tudom ajánlani, de két napot nem tudok 
biztosítani. Azt hogy hogyan lehetne megosztani a családgondozó óraszámát nem tudom, de 
ennél szebb környezetbe nem tud dolgozni. Én fel tudom ajánlani a könyvtár helyiséget, de 
csak  felbontva  az  óraszámot.  Nem  tudom,  hogy  mikorra  várható  a  Minisztériumtól 
állásfoglalás, s kell-e nekünk ebben azonnal dönteni. 

Zsótér Ágnes a Kapocs Intézményvezetője
Bács-Kiskun Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámhivatala  2011.  június  15-ig  adott 
határidőt  a  feltételek  megteremtésére.  Határidő  hosszabbítást  fogunk  kérni  a  teljesítések 
tekintetében, és remélem meg is kapjuk.  Három hete küldtük el az anyagot, negyedik hete 
várjuk a választ. Azt, hogy mikorra kell döntést hozni, nem tudom megmondani, ez attól függ, 
hogy  kapunk-e  hosszabbítást.  Ha  nem a  mi  álláspontunk  a  helytálló,  akkor  nincs  miről 
beszélni. A helyiség használatával kapcsolatos észrevételek nem tőlem származnak, én csak 
azt közvetítem, amit a Kormányhivatal kifogásolt. Ha az óraszám fel lesz bontva, a kolléga 
csak elutazgatja a munkaidejét s a kiutazás költsége is Önöket terheli.  Célszerű lenne nem 
megbontani. Nem mi döntünk sok mindenben, de ha a gyógypedagógust Önök biztosítanák, a 
Kapocs Szolgálat ebben együtt tudna működni.

Szász János polgármester
Jelen időpontban olyan kérdésben kell határoznia a testületnek, amellyel kapcsolatban nagyon 
sok a felvetés, s a döntéshez viszont később igazodni kell.

Zsótér Ágnes a Kapocs Intézményvezetője
Lehet  olyan  határozatot  hozni,  hogy a képviselő-testület  elviekben  támogatja  a  döntést,  a 
végleges döntéshez megvárja a Minisztérium állásfoglalását. 
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Toldi Zsolt megbízott jegyző
A családgondozó  bére  13.000,-  Ft/hét,  ehhez  még  többletként  jön  hozzá  a  pszichológus, 
jogász, gyógypedagógus bére.

Zsótér Ágnes a Kapocs Intézményvezetője
Ezeknek az embereknek nem kell  a  településre  kijönni,  ha a  Kormányhivatal  álláspontját 
fogadják el. Az Önök által delegált szakembereket is alkalmazhatják, nekem mindegy, hogy 
kivel kötök szerződést.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha már a törvény szövegéről beszélünk, van-e arra vonatkozó felmérés, hogy Petőfiszálláson 
mennyit  dolgoznak  az  érintett  személyek.  Azt,  hogy  hogyan  tud  ez  az  anyagi  oldallal 
párosulni, nem látom. Hány gyerek lesz aki megfordul abban a helyiségben. 

Zsótér Ágnes a Kapocs Intézményvezetője
Nem vagyunk kompetensek, hogy a Kormányhivatalt megkerüljük. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Az  életnek  úgy  kellene  működni,  hogy  a  jogalkotó  irányába  vissza  kell  juttatni  az 
információkat arról, hogy a szabályozás a gyakorlatban megfelelően alkalmazható-e.

Zsótér Ágnes a Kapocs Intézményvezetője
Ezt tettük, amikor a Minisztérium felé jeleztük a Kormányhivatal által előírtakra vonatkozó 
észrevételeinket. A működési engedélyünk megvan, ha a kiszabott feltételeket nem teljesítjük 
ezt a működési engedélyt ideiglenes működési engedéllyé változtathatják át. 

Nagy János képviselő
Az összeg messze nem annyi, mint ami az előterjesztésben szerepel, a végösszeg éves szinten 
milliós nagyságrendű. Pszichológushoz el tud menni a gyerek, de enni nem tudnak neki adni. 
A Kormányhivatal ellehetetleníti a kis önkormányzatokat ilyen döntésekkel.

Zsótér Ágnes a Kapocs Intézményvezetője
Ez egy maximális  összeg amit  ide kalkuláltunk.  Nem célunk,  hogy a településektől  pénzt 
vegyünk el. 

Szász János polgármester
Tisztelettel  megköszönöm  Zsótér  Ágnes  a  Kapocs  Intézményvezetőjének  és  Vaszkóné 
Tarjányi Editnek a Kapocs Intézményvezető helyettesének  a testületi ülésen való részvételt.

Zsótér Ágnes és Vaszkóné Tarjányi Edit 14 óra 30 perckor távoznak az ülésről. 

Szász János polgármester
Szavazásra  bocsátom  a  határozat-tervezetet  úgy,  hogy  a  képviselő-testület  elviekben 
támogatja, de észrevételezi, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
által hozott végzésben előírt családgondozói óraszámot nem tartja szükségesnek és reálisnak a 
település vonatkozásában.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen,  1  nem 
szavazati aránnyal  a következő határozatot hozza:
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137/2011. (V. 25.) ÖKT. határozat
A Kiskunfélegyházi Kistérség Gyermekjóléti
Szolgálat személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

1. Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta 
Szász  János  polgármester  –  a  Kiskunfélegyházi  Többcélú  Kistérségi 
Önkormányzati  Társulás  keretében  ellátott  gyermekjóléti  szolgáltatás 
működtetéséhez  szükséges  személyi  és  tárgyi  feltételek  biztosításáról 
szóló - előterjesztését  és úgy határoz, hogy azt  elviekben támogatja.  A 
Képviselő-testület  e  tárgyban  a  végleges  döntést  a  Nemzeti  Erőforrás 
Minisztérium vonatkozó állásfoglalásának ismeretében hozza meg.

2. Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  rögzíteni 
kívánja,  hogy  a  Bács-Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és 
Gyámhivatala  által  hozott  végzésben  előírt  családgondozói  óraszámot 
nem tartja szükségesnek és reálisnak a település vonatkozásában.

 
Felelős:    Szász János polgármester
Határidő: 2011. május 31.

III. napirend

Újonnan kialakított telkek belterületbe vonására
vonatkozó többletköltségekre előterjesztés

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

Szász János polgármester
A március 30-i testületi ülésen a képviselő-testület az újonnan kialakított  telkek belterületbe 
vonására 18.000,- Ft-ot hagyott jóvá. Időközben a költségek megemelkedtek, ami azt jelenti, 
hogy még 67.800,- Ft-ot kell a testületnek jóváhagyni.
 
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazati aránnyal  a következő határozatot hozza:
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138/2011. (V. 25.) ÖKT. határoza
Újonnan kialakított telkek belterületbe vonására
vonatkozó többletköltségek biztosítása

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – újonnan kialakított telkek belterületbe vonására vonatkozó 
többletköltségek biztosításáról  szóló -   előterjesztését  és  úgy határoz,  hogy a 
saját költségvetése terhére jóvá hagy még 67.800,- Ft-ot a 18.000,- Ft felett az 
újonnan kialakított telkek belterületbe vonása és végleges más célú hasznosítása 
eljárási illetékére vonatkozóan a Kiskunfélegyházi Körzeti Földhivatalnál. 

Felelős:   Szász János polgármester
Határidő: 2011. május 31.
 

IV. napirend

A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletének módosítása

                        

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

Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Homoki-Szabó József képviselő
Az ügyrendi bizottság is tárgyalta a napirendet és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Az általános tartalékunk 3.416 e Ft, ehhez jön még 351 e Ft a Nagycsaládos Egyesületnél kint 
levő összeg, melyet ezt követően fizetnek vissza. Az általános tartalékból lejön 2 millió Ft 
körüli összeg, amit a Leader pályázatból nem kapunk meg. 
A pénzeszközátadások között szerepel az óvoda társulásnak a szállítói tartozások miatt átadni 
tervezett 518 e Ft. Itt arról van szó, hogy a társulás a 2010. évi elszámolásában 1.393 e Ft 
szállítói  tartozást  mutatott  ki  2010.  december  31-i  állapot  szerint,  mely Kiskunfélegyháza 
város  fizetésképtelensége  miatt  keletkezett.  Ebből  eredően  a  várostól  a  pénzforgalmi 
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elszámolás eredményeként visszajár 875 e Ft úgy, hogy a december havi hozzájárulásunkat 
nem utaltuk át, mivel Ők is tartoztak nekünk az étkezés vonatkozásában.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal (  
6  igen)  elfogadja  az  előterjesztést  és   megalkotja  rendeletét  a  Községi  
Önkormányzat  2011. évi költségvetési  rendeletének módosítására az alábbiak 
szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

8/2011. (V. 26.)
rendelete

A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletének módosítására

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

 

V. napirend

Tanyagondnoki szolgálatról (I-II. körzet) szóló

rendelet módosítása
                        

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. 

Homoki-Szabó József képviselő
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Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja 
a képviselő-testületnek.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Kérném a  rendelet-tervezetek  szövegét  azzal  elfogadni,  hogy ezen  rendelet  a  kihirdetését 
követő napon lép hatályba, és a jegyzői aláírásnál az én aláírásom szerepeljen.

Szász János polgármester
Több  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  a  rendelet-tervezet  az  I.  körzetre 
vonatkozóan. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal (  
6 igen)  elfogadja az előterjesztést és  megalkotja rendeletét a Tanyagondnoki  
szolgálatról (I. körzet) szóló rendeletének  módosítását az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

9/2011. (V. 26.)
rendelete

A Tanyagondnoki szolgálatról
(I. körzet)

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.

Szász János polgármester
Több  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátom  a  rendelet-tervezet  a  II.  körzetre 
vonatkozóan.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal (  
6 igen)  elfogadja az előterjesztést és  megalkotja rendeletét a Tanyagondnoki  
szolgálatról (II. körzet) szóló rendeletének  módosítását az alábbiak szerint: 
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PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

10/2011. (V. 26.)
rendelete

A Tanyagondnoki szolgálatról
(II. körzet)

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv  10. számú melléklete.

VI. napirend

Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető
fenntartásáról szóló rendeletmódosítás 

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja, 
valamint tájékoztató táblát javasol kitenni ezen kötelezettségről a temető területén. 

Szász János polgármester
A vállalkozó síremlékkészítő  a polgármesteri hivatalnál jelentkezne, és itt fizetné be a  díjat, 
ami a síremlék készítésekor felmerült áramköltségek fedezésére szolgálna.

Nagy János képviselő
Nem értek vele egyet, hogy tovább terheljük azt a személyt, akinek ilyenkor úgyis magas a 
költsége, hiszen a vállalkozó ezt a költséget visszahárítja rá. Nem teszünk különbséget régi és 
új  síremlék között. Úgy tudom, hogy Bozóki  sírköves hozza magával az aggregátort.

Homoki-Szabó József képviselő
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Kaukcióra is  lehet  gondolni,  itt  hagy nekünk 5.000,-  Ft összeget  a síremlékkészítő,  és ha 
nekünk utána a rendberakással nincs költségünk, visszaadunk neki 4.000,- Ft-ot. 

Nagy János képviselő
Véleményem, ha ebből pénz folyik be, azt fordítsuk a temetőre.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem szavazati  
aránnyal  elfogadja az előterjesztést és  megalkotja rendeletét az Önkormányzat  
tulajdonában  lévő  köztemető  fenntartásáról,  üzemeltetéséről,  a  temetkezési  
tevékenység szabályozásáról, és a temetkezés rendjéről  az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

11/2011. (V. 26.)
rendelete

Az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető fenntartásáról,
üzemeltetéséről, a temetkezési tevékenység szabályozásáról,

és a temetkezés rendjéről

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv  12. számú melléklete.

VII. napirend

Tanyagondnoki szolgálat és szociális étkeztetés
hatósági ellenőrzéséről

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi. 
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Szász János polgármester
Az előterjesztés a tanyagondnoki szolgálat és szociális étkeztetés hatósági ellenőrzéséről szól. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Kiskunfélegyháza  Város  Polgármesteri  Hivatal  Szociális,  Családvédelmi  és  Egészségügyi 
Irodája  hatósági  ellenőrzést  folytatott  le  e  témában.  Leírta  azon  hiányosságokat,  amit  az 
önkormányzatnak  pótolni  kell.  Az  étkeztetés  igénybevételi  naplóját  vezetni  kell,  amit 
jogszabály  ír  elő.  A  szociális  étkezőkkel  meg  kell  kötni  a  megállapodást  az  ellátás 
igénybevételére. A konyha személyzetéből 1 fő szociális segítőt kell alkalmazni. A kijelölt 
dolgozónak  középfokú  képzettséggel  kell  rendelkeznie.  A  diétás  étkeztetés  lehetőségét 
biztosítani kell. A munkáltatónak továbbképzési tervet kell készíteni.

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(6  igen) a következő határozatot hozza:
      
                                                   
139/2011. (V. 25.) ÖKT. határozat
A Tanyagondnoki szolgálat és szociális étkeztetés
hatósági ellenőrzéséről 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Polgármester 
előterjesztését, és úgy határoz,

1. Az ellenőrzésről szóló végzésben meghatározottakat megismerte és tudomásul veszi.

2. hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. sz. függelékében a 
„Hivatal feladatai” szakasz 4. pontja helyett, az alábbi szövegezés lép hatályba

száma megnevezés
5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
5629172 Munkahelyi étkeztetés (saját dolgozók)
5629173 Munkahelyi étkeztetés (külsősök)
6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820011 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása
8130001 Zöldterület kezelés
8411121 Önkormányzati jogalkotás
8411141 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
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8411151 Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411171 Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
8411431 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten
8411911 Nemzeti ünnepek programja (március 15, augusztus 20, október 23)
8411921 Kiemelt  állami  és  önkormányzat  rendezvények  (május  9,  nemzeti  gyásznap, 

november 4, október 6, június 16, Magyar Hősök Ünnepe, stb.)
8413545 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
8414011 Önkormányzatok  közbeszerzési  eljárásainak  lebonyolításával  összefüggő 

szolgáltatások
8414021 Közvilágítás
8414031 Város- és község gazdálkodási m.n.s.szolgáltatások
8415411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása
8419021 Központi költségvetési befizetések
8621011 Háziorvosi ellátás
8623011 Fogorvosi alapellátás
8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
8690421 Ifjúság egészségügyi gondozás
8820001 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
8821111 Rendszeres szociális segély
8821121 Időskorúak járadéka
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
8821151 Ápolási díj alanyi jogon
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon
8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
8821191 Óvodáztatási támogatás
8821211 Helyi, eseti lakásfenntartási támogatás
8821221 Átmeneti segély
8821231 Temetési segély
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
8822021 Közgyógyellátás
8822031 Köztemetés
8899211 Szociális étkeztetés
8899241 Családsegítés
8899281 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás
8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
8904411 Közcélú foglalkoztatás
8904421 Közhasznú foglalkoztatás
8904431 Közmunka
9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
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9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Belső költséghelyként üzemeltetett saját Konyha, ahol az

• Óvodai étkeztetés
• Általános Iskolai étkeztetés és a 
• Szociális étkeztetés alaptevékenység.

- A felnőtt étkeztetés a saját dolgozók esetében kiegészítő tevékenység,
- A külsős étkezést igénybe vevők pedig a Konyha kisegítő tevékenysége

3. a.) A tanyagondnoki szolgálatról szóló Szociális Program 5-8 oldala hatályát veszti,  
helyette az alábbi szövegezés lép hatályba:

„Petőfiszállás közigazgatási területét 2 ellátási körzetre osztva az alábbiakban 
 határozzuk meg:

1. körzet  
a.) behatárolása: Kiskunfélegyháza – Kiskunmajsa vasútvonal, a Kiskunfélegyháza – 

Szege  vasútvonal,  valamint  a  Csengele,  Jászszentlászló  és  Kiskunfélegyháza 
határvonal által bezárt terület.

b.) Körzetben érintett tanyák száma: 206
c.) Körzetben az állandó lakosok száma: 386 fő

2. körzet   
a.) behatárolása: Kiskunfélegyháza – Szeged vasútvonal, a Kiskunfélegyháza, Pálmo-

nostora határút által bezárt terület.
b.) Körzetben érintett tanyák száma: 208
c.) Körzetben az állandó lakosok száma: 395 fő

1. sz.körzet  :  a  leginkább  elszigetelt  településrész  a  közlekedési  viszonyok 
miatt.  Bár  Petőfiszállás  közigazgatásához tartozik,  de tömegközlekedési 
eszközzel  a  község  belterülete  közvetlenül  nem  érhető  el:  csak  nagy 
kerülővel  közelíthetők  meg  a  helyi  intézmények,  közintézmények, 
hivatalok. Autóbusszal, vagy vasúton  a Kiskunmajsa – Kiskunfélegyháza 
útvonalon,  először  Kiskunfélegyházára,  majd  onnan 
Kiskunfélegyháza  –  Szeged  irányába  autóbusszal  vagy  vasúton 
lehet eljutni a község belterületére.

                              A  körzetben élők: Fiatal, aktív kereső családok személygépkocsival, ke-
                              rékpárral közlekednek általában, amit lehet, azonban Jászszentlászlón, 
                              Kiskunfélegyházán intéznek. Oktatást Jászszentlászlón veszik igénybe az 
                              egyszerűbb és rövidebb napi közlekedés miatt.

Idősek úti célja leginkább Kiskunfélegyháza, az elkerülhetetlen ügyintézés 
érdekében pedig kénytelenek Petőfiszállás  – Kiskunfélegyháza  útvonalat 
bejárni, vagy egyéni eszközzel bejönni a faluba.
A helyzetet súlyosbítja, hogy valamennyi lakos számára tetemes hátrányt 
jelent  a  földutas  úthálózat.  Az  év  nagyobb  részében  szinte  járhatatlan, 
nyáron a homok, télen a sár miatt.
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Az elkészült  autópálya  a körzet  lakóit  még inkább elszakítja a település 
belterületétől. Akik eddig gyalogosan, kerékpárral képesek voltak is ügyeik 
intézésére,  az  autópálya  miatt  csak  a  kiépített  felüljárón  juthatnak  át  a 
község másik felére.

   Kifejezetten  ritkát  lakott,  nagy  kiterjedésű  körzet.  A  településrész 
lakottságának  megőrzése  érdekében  elengedhetetlen  az  ellátások  élet 
közelbe telepítése, melyre a tanyagondnoki szolgálat az alkalmas ellátási 
forma.

                  
              

2. sz. körzet:   az E75.ös főúton „belüli” rész, valamint a Csákihely, a Péteri tó 
környéke  a  községhatárig.  A  körzet  kialakításának  szempontja  a  ritkán 
lakott terület kiemelt ellátását tartja szem előtt, a tanyagondnokok fokozott 
figyelmét érdemli. Az itt lakók mindentől távol élő emberek: Pálmonostora 
is, Kiskunfélegyháza is, Petőfiszállás is több km gyalogos előközlekedés 
után autóbusszal érhető el. Sok a villamosítatlan tanya, ami többletfeladatot 
ad.  Emellett  a  Csákihegy  sűrűbben  lakott  rész,  amely  teljes  mértékben 
villamosított,  megsegítést  javítja,  hogy elérhető  szomszédok,  viszonylag 
közelebb levő tanyák vannak: 100-500 m-en belüli elérhetőséggel. Kevés 
az  erdő,  a  terület  átlátható,  az  életritmusok  a  szomszédok  által  is 
érzékelhetőek.
Fokozott  feladatot  a tanyagondnoknak a Péteri-tó környéke ad,  az erdős 
terület miatt: az egyébként esetleg közel eső tanyákat is a bozótos terület 
teljesen elszigetelt egymástól. Ebben a környezetben az itt lakók magány 
halmozottabb,  a  személyes  megsegítés  elengedhetetlen,  az  odafigyelés 
kiemelt  szerepet  kap.  A magányosság és elhagyatottság a  tószéli  tanyán 
lakók esetében egyértelmű.

3.b.) A Képviselő-testület a szociális étkeztetés programját elfogadja.

 4. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az igénybevételi napló a rendelet
    mellékletében szereplő nyomtatványon történik.

5. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy szociális étkezőkkel a  megállapodások 
    megkötése 2011. május 31-ig befejeződik.

6. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 1 fő szakács munkakörben dolgozó
    munkaköri leírása kiegészül a szociális étkeztetés biztosítása érdekében a szoci-
   ális segítő feladatkörrel. A továbbképzés lehetőségét az önkormányzat keresi a
   működési nyilvántartásba vétel érdekében.

7. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy mindkét szolgáltatásra vonatkozóan tovább-
    képzési terv készült.

Felelős:   Szász János polgármester
               Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Határidő: 2011. május 31. 
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VIII. napirend

Az  „Önkéntesek hete” Kultúrált Kultúrház pályázatról
előterjesztés

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Pályázatot  nyújtottunk  be  az  „Önkéntesek  hete”  program által  elnyerhető  támogatásra  az 
Önkéntes Központ Alapítványhoz. A pályázatunk nem nyert. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A képviselő-testület tudomásul veszi a döntést.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(6  igen) a következő határozatot hozza:
      
                                                   
140/2011. (V. 25.) ÖKT. határozat
Az „önkéntesek hete” Kultúrált Kultúrház
pályázatról 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – Az „önkéntesek hete” kultúrált kultúrház pályázatról szóló 
-  előterjesztését és úgy határoz, hogy a polgármester tájékoztatását tudomásul 
veszi. 

IX. napirend

Kiskun Idegenforgalmi Egyesülethez történő
csatlakozásról előterjesztés
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Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a  napirendi pontot és nem támogatta.

Homoki-Szabó József képviselő
Van egy feltétel aminek előre nem felelünk meg, mivel nincs idegenforgalmi adó bevezetve 
önkormányzatunknál. 

Rádi Györgyi képviselő
Abban az esetben csatlakozhatunk, ha végleges formát látunk ebben a vonatkozásban. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A képviselő-testület nyitva hagyja ezt a lehetőséget és lehetősége van rá, hogy a feltételek 
tisztázása után hozzon döntést. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Egyházra nem vonatkozik az idegenforgalmi adó? Alapfeltétel, hogy idegenforgalmi adót kell 
bevezetni?

Szász János polgármester
Az járható út lenne-e, ha az éves 20.000 Ft-al tagok lennénk,  az adó vonzata nélkül.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Volt már olyan, hogy megszavaztunk 20.000 Ft-ot, de három év múlva 120.000 Ft volt. Csak 
azok a települések vehetnek részt ahol van idegenforgalmi adó.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Elvárás az idegenforgalmi adó. Ha csatlakozunk, később gondoskodni kell  annak rendeleti 
bevezetésről. A képviselő-testület hozhat olyan döntést, hogy nem határolódik el teljesen, de 
nem ilyen feltételekkel. 

Szász János polgármester
Aki  nem  vesz  részt  benne,  programot  sem  kap.  A  térségek  egységesen  fogják  meg  az 
idegenforgalmat. 

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A kérdés az, hogy az önkormányzat felvállalja-e, hogy legyen idegenforgalmi adó.

Rádi Györgyi képviselő
Véleménye,  hogy  amennyiben  az  idegenforgalmi  adó  bevezetése  szükséges  a  képviselő-
testület határolódjon el tőle. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Úgy kellene a képviselő-testületnek meghozni a határozatát, hogy az előterjesztésben szereplő 
formában  nem  támogatja  az  önkormányzat  a  Kiskun  Idegenforgalmi  Egyesülethez  való 
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csatlakozást.  Az  idegenforgalmi  adó  bevezetése  nélkül  évi,  20.000  Ft  hozzájárulás 
megfizetésével a társuláshoz történő csatlakozásra lehetőséget lát. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott határozat-tervezetet.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
      
                                                   
141/2011. (V. 25.) ÖKT. határozat
A Kiskun Idegenforgalmi Egyesülethez
történő csatlakozás 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  A  Kiskun  Idegenforgalmi  Egyesülethez  történő 
csatlakozásról szóló  -  előterjesztését és úgy határoz, hogy az előterjesztésben 
szereplő formában nem támogatja  az önkormányzat  a Kiskun Idegenforgalmi 
Egyesülethez való csatlakozást.

Az  idegenforgalmi  adó  bevezetése  nélkül  évi,  20.000  Ft  hozzájárulás 
megfizetésével a társuláshoz történő csatlakozásra lehetőséget lát.

 
X. napirend

Átfogó értékelés a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról 2010. május 15-től – 2011. május 15-i

időszakra vonatkozóan

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. mellékletét képezi. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Éves kötelezettség az előterjesztés elkészítése és elfogadása. Ismertette az eéőterjesztésben 
szereplő adatokat.

Nagy János képviselő
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Ha  a  gyermek  bemegy  a  családgondozóhoz  100.000  Ft-okat  fordítunk  rá,  ezt  inkább 
ennivalóra költenénk neki. Kérdés az, hogy otthon milyen körülmények várják.

Rádi Györgyi képviselő
Lehet,  hogy ha jobban körbetekintetnénk több embert be lehetne vonni a gyermekvédelmi 
feladatok ellátásába. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Ha a jelzőrendszer  jól  működik a  településen,  az jelentősen hozzájárul  a gyermekvédelmi 
feladatok hatékony ellátásához. Nem attól működik jobban a rendszer, ha a családgondozó 
plussz 10 órát tölt a településen munka nélkül.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.  

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal  a következő határozatot hozza:
      
                                                   
142/2011. (V. 25.) ÖKT. határozat
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról 2010. május 15-től -  2011. május 15-i
időszakra vonatkozóan 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy elfogadja a Gyermekek 
védelméről  és  Gyámügyi  igazgatásáról  szóló  átfogó  értékelést,  amely  2010. 
május 15-től – 2011- május 15-i időszakot foglal magában.
 
Felelős:  jegyző
Határidő: 2011. május 31.

XI. napirend

Az újonnan kialakított telkek bérleti szerződéséről
szóló előterjesztés

Előadó: Szász János polgármester
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét képezi.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi Bizottság  ezt a napirendi pontot elnapolásra javasolja.

Szász János polgármester
A képviselő-testület elfogadja a bizottság javaslatát. 

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

      
143/2011. (V. 25.) ÖKT. határozat
Az újonnan kialakított telkek bérleti
szerződéséről szóló előterjesztés

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Szász  János 
polgármester  –  az  újonnan  kialakított  telkek  bérleti  szerződéséről  szóló  – 
előterjesztésénél úgy határoz, hogy a napirendi pontot elnapolja.

XII. napirend

E g y e b e k:

a.) Külterületen kútfej  és vízelosztó kiépítéséről szóbeli tájékoztatás

Szász János polgármester
A külterületi kútfej kiépítése folyamatban van, egy padot is építettünk ide. A búcsújáróknak, 
zarándokoknak, kinti tanyavilág embereinek nagyon kell ez a víz.

Czombos Ferenc alpolgármester
Június 14-i hétvége a búcsú, addig fel lesz szerelve a kútfej?
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Szász János polgármester
Kész lesz a pünkösdi búcsúra,a betonlap rajta van már.

Czombos Ferenc alpolgármester
A kútfejen átfolyó vizet vízóra méri?

Szász János polgármester
Közkifolyóról van szó, tehát a vízfogyasztást vízóra méri.

b.) Vezér Ferenc Atya földi maradványainak hazahozatala 
          ügyében tett intézkedésről tájékoztatás 

Szász János polgármester
Vezér  Ferenc  Atya  földi  maradványainak  hazahozatala  ügyében  volt  egy közös egyeztető 
tárgyalás. Van egy elképzelés, vannak felvetések, hogy hogyan hozzuk haza.  Az exumálás 
nem kezdődött  még el.  A Biztonsági  Őrezreddel  fel  kell  venni  a kapcsolatot  a meghívott 
vendégek  védelmének  biztosítására.  Hatvan-nyolcvan  pálos  motoros  kíséretével  hoznánk 
haza, előtte a Szikla templomban fel lenne ravatalozva. A temetőnél lévő keresztnél lenne az 
út  felszentelve.   A  templomnál  lévő  rózsakertbe  lenne  eltemetve.  Két  és  fél  millió  az 
exumálás  költsége  ezt  az  összeget  nem  mi  fizetjük,  a  síremlék  készítést  a  Lakiteleki 
Népfőiskola  állja.  A  kriptakészítés  és  a  fedlap  készítés  jelent  bizonyos  költséget  az 
önkormányzatnak, valamint az állófogadásnak van költsége.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A síremlék mennyibe kerül?

Szász János polgármester
Bozóki síremlékkészítőt meghívtam, a síremlék ára sok mindentől függ. Nem tudjuk pontosan 
milyennek szeretnénk a kripta részét.
Felmerült  a kérdés, hogy a temetőben a kripta sor jó helyen van-e? A temetőt bejártuk, a 
kriptás temetésnek nincs hagyománya, lehet bárhol is ez a kriptasor. Új temetkezési mód a 
kriptás  földbe  lévő  temetés,  ahol  1,40  és  1,50  m  mélységbe  helyezik  le  a  koporsót 
betonkockába. Fedlapot tesznek rá, teljesen leszigetelik, utána készülhet rá a síremlék. Ezt a 
temetkezési formát egy kecskeméti vállalkozó készíti, előre megváltott kriptába engedi le a 
koporsót.  A Lélekharang Kft. tájékoztatása szerint a temető kerítés melletti részén még lenne 
egy  sor  sírhely,  ha  a  képviselő-testület  is  hozzájárul.  A  vállalkozó  egy  mintasírhelyet 
készítene ide, hátha valaki másképpen akar temetkezni. 

c.) Foglalkoztatással kapcsolatos bejelentés

Szász János polgármester
Kaptunk  egy  lehetőséget  a  munkaügyi  központtól.  Közmunkában  való  foglalkoztatásra 
biztosítanának lehetőséget fél évre négy személy részére 8 órában. Az önrész 10 % lenne, a 
munkaügyi  központ  90  %-ot  állna.  Az  iskolában  egy  takarítónő  felmentési  idejére 
alkalmaznánk egy regisztált  közmunkást,  aki  ezen idő alatt  elvégezné a feladatát.  Keresni 
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kellene a településen olyan embereket akik munkanélküliek, de nincsenek regisztrálva, hogy 
regisztráltassák magukat a további foglalkoztatás reményében.

Nagy János képviselő
Korábbi testületi ülésen határozatot hoztunk, hogy a lakossági felhívásban tegyük közzé, hogy 
az  utcai  járdákat  mindenki  tegye  rendbe.  Ennek  ellenére  egy-két  ház  előtt  az  utcák 
borzalmasan néznek ki. 

XIII. napirend

A jegyzői munkakörre benyújtott pályázatok
elbírálásának eljárási szabályai

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A  jegyzői  munkakörre  benyújtott  pályázatok  elbírálása  két  fordulóban  történik.  Az  első 
fordulóban megtörténik a pályázatok felbontása és formai ellenőrzése. A második fordulóban 
kerül sor az érintett pályázók nyilvános tárgyalásra vonatkozó nyilatkozattételére, a pályázók 
meghallgatására és a döntéshozatalra. A pályázókat nyilatkoztatni kell arra vonatkozóan, hogy 
a nyilvános tárgyalásba beleegyeznek-e. Bármelyik pályázó kéri, hogy zárt ülésen történjen a 
tárgyalás, annak eleget kell tenni. Ha a testület titkos szavazást kíván tartani, azt az SZMSZ-
ben foglaltak szerint az Ügyrendi bizottság bonyolítaná le, de mivel az Ügyrendi bizottság 
létszáma a zárt  ülés miatt  kieső kültag illetve egy képviselő tag akadályoztatása miatt  a 4 
főből várhatóan csak 2 fő lesz, ezért erre az esetre Szavazatszámláló Bizottság létrehozása 
szükséges. A Polgármester Urat szeretném megkérni, hogy elnököt és két tagot javasoljon a 
bizottságba.

Szász János polgármester
A  Szavazatszámláló  bizottság  elnökének  Nagy  János  képviselőt,  a  bizottság  tagjainak 
Hajagos-Tóthné Szász Magdolnát és Rádi Györgyi képviselőket  javaslom.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Megkérdezem Nagy János  képviselőt,  hogy a  Szavazatszámláló  bizottság  elnökének  való 
jelölést elfogadja-e?

Nagy János képviselő
A Szavazatszámláló bizottság Elnökének való jelölést elfogadom.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
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Megkérdezem Nagy János képviselőt, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?

Nagy János képviselő
Beleegyezem a nyilvános tárgyalásba és bejelentem, hogy érintettségem miatt a szavazásban 
nem kívánok részt venni.

Szász János polgármester
Szavazásra  bocsátom,  hogy  a  képviselő-testület  a  Szavazatszámláló  bizottság  Elnökének 
Nagy János képviselőt válassza meg.

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

144//2011. (V. 25.) ÖKT. határozat
Szavazatszámláló bizottság Elnökének 
megválasztás

H A T Á R O Z A T 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János  polgármester  –  a  Szavazatszámláló  bizottság  elnökének  személyére 
vonatkozó  -   javaslatát   és  úgy  határoz,  hogy  Nagy  János  képviselőt 
megválasztja a Szavazatszámláló bizottság elnökének.

 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Megkérdezem  Hajagos-Tóthné  Szász  Magdolna  képviselőt,  hogy  a  Szavazatszámláló 
bizottság tagjának való jelölést elfogadja-e?

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A Szavazatszámláló bizottság tagjának való jelölést elfogadom.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Megkérdezem Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselőt, hogy beleegyezik-e a nyilvános 
tárgyalásba?

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Beleegyezem a nyilvános tárgyalásba, és bejelentem, hogy érintettségem miatt a szavazásban 
nem kívánok részt venni.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom, hogy a képviselő-testület a Szavazatszámláló bizottság egyik tagjának 
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselőt válassza meg.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

145/2011. (V. 25.) ÖKT. határozat
Szavazatszámláló bizottság tagjának 
megválasztása

H A T Á R O Z A T 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Szavazatszámláló  bizottság  tagjának  személyére 
vonatkozó -  javaslatát  és úgy határoz, hogy Hajagos-Tóthné Szász Magdolna 
képviselőt megválasztja a Szavazatszámláló bizottság tagjának.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Megkérdezem Rádi  Györgyi  képviselőt,  hogy a  Szavazatszámláló  bizottság  tagjának  való 
jelölést elfogadja-e?

Rádi Györgyi képviselő
A Szavazatszámláló bizottság tagjának való jelölést elfogadom.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Megkérdezem Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselőt, hogy beleegyezik-e a nyilvános 
tárgyalásba?

Rádi Györgyi képviselő
Beleegyezem a nyilvános tárgyalásba, és bejelentem, hogy érintettségem miatt a szavazásban 
nem kívánok részt venni.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom, hogy a képviselő-testület a Szavazatszámláló bizottság  tagjának Rádi 
Györgyi képviselőt válassza meg.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:

146/2011. (V. 25.) ÖKT. határozat
Szavazatszámláló bizottság tagjának 
megválasztása

H A T Á R O Z A T 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János  polgármester  –  a  Szavazatszámláló  bizottság  tagjának  személyére 
vonatkozó  -   javaslatát   és  úgy  határoz,  hogy  Rádi  Györgyi  képviselőt 
megválasztja a Szavazatszámláló bizottság tagjának.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A jegyzői  pályázatok  elbírálásának eljárási  szabályai  annyiban módosulnának  a bizottsági 
ülésen elmondottakhoz képest, hogy a pályázók meghallgatása a pályázatok beérkezésének 
sorrendjében  történne,  valamint  az  Ügyrendi  bizottság  helyett  Szavazatszámláló  bizottság 
működne közre a titkos szavazás lebonyolításában.

Szász János polgármester
Szavazásra  bocsátom  a  jegyzői  munkakörre  benyújtott  pályázatok  elbírálásnak  eljárási 
szabályait az elhangzott módosításokkal együtt.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal a következő határozatot hozza:
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147/2011. (V. 25.) ÖKT. határozat
A jegyzői munkakörre benyújtott pályázatok
elbírálásának eljárási szabályai

H A T Á R O Z A T 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta   Szász 
János polgármester – a jegyzői munkakörre benyújtott pályázatok elbírálásának 
eljárási szabályai tárgyban benyújtott – előterjesztését és azt az alábbiak szerint 
fogadja el:

1. A pályázókat nyilatkoztatni kell arra vonatkozóan, hogy a nyilvános 
tárgyalásba beleegyeznek-e.

2. A  képviselő-testület  a  pályázatok  beérkezésének  sorrendjében 
meghallgatja a pályázókat, hozzájuk kérdést intézhet.

3. A szavazás két fordulóban történik.
4. Az I. fordulóban valamennyi formailag megfelelő pályázatot benyújtó 

személy neve egy szavazólapra kerül fel.
5. A szavazás  titkos,  amelynek lebonyolításáról  az  e  feladat  ellátására 

létrehozott Szavazatszámláló bizottság gondoskodik.
6. Minden  képviselő  csak  1  pályázóra  szavazhat  az  általa  támogatott 

személy nevének aláhúzásával.
7. Ha  az  1.  fordulóban  egyik  pályázó  sem kapja  meg  a  kinevezéshez 

szükséges minősített többséget, 2. fordulót kell tartani.
8. A  2.  fordulóba  csak  azok  a  pályázók  kerülhetne  be,  akik  az  1. 

fordulóban legalább kettő szavazatot kaptak.
9. A 2. fordulóban szintén minden képviselő csak 1 pályázóra szavazhat.
10.Amennyiben a 2. fordulóban sem kapja meg egyetlen pályázó sem a 

kinevezéshez  szükséges  minősített  többséget,  a  Képviselő-testület  a 
pályázatot  eredménytelennek  nyilvánítja  és  30  napon  belül  új 
pályázatot ír ki.

Határidő: azonnal 
Felelős:   Képviselő-testület

Szász János polgármester
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A képviselő-testület  nyílt  ülését   17  óra  25  perckor  megszakítja  és  a  képviselő-testület  a 
munkáját zárt ülés keretében folytatja.
 
A képviselő-testület 18 óra 50 perckor folytatja a nyílt ülését.

XIV. napirend

A Képviselő-testület zárt ülésen hozott határozatának 
ismertetése

Szász János polgármester
Ismertetem a képviselő-testület zárt ülésen hozott 155/2011.(V.25.) ÖKT. határozatát, amely a 
következő:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői munkakörre beérkezett 8 
db  pályázat  bontását  és  formai  ellenőrzését  elvégezte  és  megállapítja,  hogy  a  pályázati 
felhívásban szereplő formai kritériumoknak teljes körűen 3 pályázat felelt meg.

Egy pályázat esetében az erkölcsi bizonyítvány megkérésre került,  amelyről  szóló igazolás 
szerepel a pályázati anyagban. A pályázónak az erkölcsi bizonyítvány pótlására a képviselő-
testület lehetőséget nyújt a 2011. május 30-i képviselő-testületi ülésig.
A  képviselő-testület  megállapította,  hogy  a  pályázati  kiírásban  szereplő  formai 
alapfeltételeknek 4 pályázat nem felelt meg.
A 2011.  május  30-án tartandó testületi  ülésen  megtárgyalandó  pályázatok  számát  4  db-al 
rögzíti.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  tagjai  a  pályázatokat  a  2011. 
május  30-i  testületi  ülést  megelőzően,  május  26-án,  május  27-én,  valamint  május  30-án 
hivatali időben tekinthetik meg a polgármesteri irodában.

Nagy János képviselő
A képviselő-testület javasolja, hogy a nem megfelelő pályázók kerüljenek kiértesítésre.

Szász János polgármester
Megállapítom,  hogy a  képviselőtestület  részéről  kérdés,  egyéb  bejelentés  nincs,  a  testület 
ülését 19 órakor bezárom.

k.m.f.

            Szász János                                                                              Toldi Zsolt
            polgármester                                                                       megbízott  jegyző
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                Homoki-Szabó József                                                    Nagy János 
 

jegyzőkönyv-hitelesítők
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