
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. július  20-án a 
               Polgármesteri Hivatalban  megtartott rendkívüli 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 János Imréné képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő (7 fő képviselő-testületi tag)
                    

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt megbízott jegyző

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József  Pénzügyi bizottság tagja 
                         Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja
                         

Szász János polgármester
13 órakor megnyitom a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes.
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Homoki-Szabó József és Kis János Imréné képviselőket kérem fel.

Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal elfogadja a 2011. július 20-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.) A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodással,

valamint a helyi körzeti megbízotti iroda informatikai fejlesztésével kapcsolatos
kérdések megtárgyalása 

      Előadó: Szász János polgármester

2.) Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének megkeresése
Előadó: Szász János polgármester

3.)  Tájékoztatás parkoló kialakításáról
       Előadó: Szász János polgármester

   4.)  Zárt ülés: 
                a.) Személyi kérdések megtárgyalása
                     Előadó: Szász János polgármester

                3.) Egyedi szociális kérelem elbírálása
                     Előadó: Toldi Zsolt megbízott jegyző

             
              
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(7 igen)  elfogadja a 2011. július  20-i testületi ülés napirendjére tett javaslatot.

                                        
I. napirend

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitánysággal kötendő
 együttműködési megállapodással, valamint a helyi körzeti 

megbízotti iroda informatikai fejlesztésével
kapcsolatos kérdések megtárgyalása

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Két ügyben keresett meg bennünket a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, az egyik annak 
az együttműködési megállapodásnak az aláírása, ami a gyermekek védelméről, bűn-és baleset 
megelőző tevékenységről szó. A másik kérésük, járuljunk hozzá, hogy a települési  körzeti 
megbízotti  irodában  internet  hálózatot  építhessenek  ki,  ezzel  is  megkönnyítve  a  rendőrök 
munkáját.



A rendszer kiépítésével a körzeti megbízottak számára megfelelő titkosító kulcs segítségével 
biztosítva lenne a nyilvántartásokhoz és az adattárakhoz való hozzáférés, aminek a kapcsán 
csak Ők tudnának az adatokhoz hozzájutni.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az együttműködési megállapodást mindenképpen támogatni kell, ezt a tevékenységet végzik 
évek óta, s be is építették a pedagógiai programba.

Szász János polgármester 
A Rendőrség részéről több együttműködést szeretnék látni.

Czombos Ferenc alpolgármester
Egy felvetésem lenne, a körzeti megbízotti irodához nem messze van egy internet szolgáltató, 
nem kerülne-e kevesebb összegbe az internet, ha ezen keresztül történne annak biztosítása.

Tóth Vince az Ügyrendi bizottság tagja
Észrevételezem,  hogy  az  együttműködési  megállapodásban  az  iskolánkat  ne  nevezzék 
tagintézménynek. 

Szász János polgármester
Meg fogom kérdezni az itteni internet szolgáltatót, hogy kevesebb összegért tud-e szélessávú 
internet elérést biztosítani.

Nagy János képviselő
Nem értem,  most  Timafalvi  Úr  maga  kérte  az  internet  szolgáltatás  biztosítását,  korábban 
azonban nem igazán szorgalmazta, hogy internet legyen. Jobban körbe kell ezt járni, ha lesz 
is, csak korlátlan internet szolgáltatás jöhet szóba.

Szász János polgármester
A Robotzsaru program működtetéséhez lehetne csak használni az internetet. 

Rádi Györgyi képviselő
Mellé még az 50.000 Ft támogatás is jár nekik?

Szász János polgármester
Igen jár nekik a támogatás, ezt az internet biztosításával kapcsolatos kérés nem befolyásolja.

Rádi Györgyi képviselő
Ha internet kapcsolat van, csakis korlátlan internet használatot kell biztosítani. Magas szinten 
tud szolgáltatást nyújtani Szabó Imre.

Szász János polgármester
Le  kell  szabályozni,  hogy  csak  a  robotzsaru  programra  lehet  használni  az  internet 
szolgáltatást. 

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A magam részéről aláírnám az együttműködési megállapodást, az internet rendszer kiépítését 
pedig elnapolnám, mivel nincs elegendő információ a döntéshez.



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

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

   
183/2011. (VII. 20) ÖKT. határozat
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitánysággal
kötendő együttműködési megállapodás

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Kiskunfélegyházi  Rendőrkapitánysággal  kötendő 
együttműködési  megállapodásról   szóló  –  előterjesztését  és  úgy  dönt,  hogy 
felhatalmazza  Szász  János  polgármestert  az  együttműködési  megállapodás 
aláírására.

Felelős:   Szász János polgármester
Határidő: azonnal

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

   
184/2011. (VII. 20) ÖKT. határozat
A helyi körzeti megbízotti iroda 
informatikai fejlesztése

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a helyi körzeti megbízotti iroda informatikai fejlesztéséről 
szóló  –  előterjesztését  és  úgy  dönt,  hogy  a  napirendi  pontot  elnapolja  a 
következő testületi ülésre.

Felelős:   Szász János polgármester
Határidő: folyamatos  



II. napirend

Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
megkeresése

Előadó: Szász János polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Gátér Önkormányzat kinyilvánította azon szándékát, hogy a polgármesteri hivatali feladatok 
közös  hivatallal  történő  ellátása  céljából  2012.  január  1.  napjától  körjegyzőséget  kíván 
alakítani.   A  vonatkozó  határozat  kivonatot  megküldte  Petőfiszállás  és  Pálmonostora 
Községek Önkormányzatai részére a célból, hogy a testületek tárgyaljanak e kérdésről. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Kiegészíteném a Polgármester Úr által elmondottakat azzal, hogy a múlt héten ülésezett Gátér 
Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és  olyan  határozatot  hozott,  hogy  megkeresik 
Pálmonostora  és  Petőfiszállás  Községek Önkormányzatait  azzal  a  szándékkal,  hogy 2012. 
január  1.  napjától  körjegyzőséget  kívánnak  alakítani.  Gátér  önhibáján  kívüli  hátrányos 
helyzetű település és támogatást 1000 fő alattiként a  jövő évtől csak akkor igényelhet, aki a 
fenti időponttól körjegyzőségben működik. A támogatásnál mindig az előző évi lakosságszám 
adatot veszik figyelembe. Ez az ami az aktualitását adja Gátér község megkeresésének, hiszen 
a település évek óta  erősen forráshiányos,  amely hiány kompenzálására csak az önhibáján 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása nyújt segítséget. Gátér Község 
Önkormányzata a  jövőben is szeretné ezt a támogatást igénybe venni.
 
Továbbá az új önkormányzati törvény tervezetéből is szeretnék ismertetni egy részt:: 

- meg  kell  teremteni  a  községi  önkormányzatok  számára  a  racionális  működés  
feltételeit,

- önkormányzati működés szabályainak újradefiniálása,
- letisztult  kötelező  feladatok  meghatározása,  vagyis  csak  a  tényleges  helyi  ügyek  

ellátása marad helyben,
- az  önkormányzatok  egyesített  hivatala  a  körjegyzőséghez  hasonlóan  több  község  

önkormányzatának közös hivatala lenne,
- a 2000 fő lélekszámot meg nem haladó településeken az önálló polgármesteri hivatal  

megszűnne, 
- az  új  rendszerben  csupán  a  2000  főt  meghaladó  lélekszámú  települések  

önkormányzatai rendelkezhetnének önálló hivatallal.

A  körjegyzőség  vonatkozásában  alapvető  feltétel,  hogy  csak  megyén  belüli  települések 
alakíthatnak  körjegyzőséget.   Új  körjegyzőség  esetén  nem kell  a  naptári  évhez  igazodni. 
Körjegyzőséghez  csatlakozni  viszont  csak  a  naptári  év  első  napjával  lehet  és  a  döntést 
legalább hat hónappal korábban meg kell hozni.



A körjegyzőség létrehozása esetén fontos kérdés a székhelyben való megállapodás. Az érintett 
képviselő-testületeknek  a  körjegyzőség  létrehozásáról  szóló  megállapodást  minősített 
többséggel  kell  elfogadni.  Az  önkormányzati  törvény  szerint  szükséges  megállapodni  a 
költségekhez  való  hozzájárulásról,  az  egyeztetett  ügyfélfogadásról.  Javasolt  tartalma  ezen 
kívül:  megállapodást kötők megnevezése; körjegyzőség székhelye,  elnevezése; munkáltatói 
jogok gyakorlásának rendje a jegyző és a körjegyzőség dolgozói tekintetében; körjegyző főbb 
feladatai. El kell készíteni a körjegyzőség alapító okiratát. A körjegyzőt a képviselő-testületek 
együttes ülése nevezi ki, a döntéshez minden testület minősített többséggel hozott határozata 
szükséges.  A  körjegyzőség  időpontjával  meg  kell  szüntetni  a  jegyző  közszolgálati 
jogviszonyát  felmentéssel.  Végül  is  a  körjegyzőség azt  jelenti  az  érintett  önkormányzatok 
számára,  hogy  a  polgármesteri  hivatali  feladatokat  közös  szervezetben  egy  körjegyző 
vezetésével látják el. 
A  költségvetési  törvényben  külön  normatíva  szerepel  a  körjegyzőségek  támogatására 
vonatkozóan.
A  képviselő-testületnek  arról  kell  döntést  hozni,  hogy  támogatja  e  egy  körjegyzőség 
megalakítását, illetve felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson ez ügyben. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Kérdésem van a Jegyző Úr felé, az elmondottakat valamilyen szinten értem, értem a három 
települést is, megkérdezném, hogy az Önök képviselő-testülete amikor meghozta a döntését 
zárt ülés keretében hozta-e meg?

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A testület nyílt ülésen hozta meg e tárgyban a határozatát.

Czombos Ferenc alpolgármester
Egy gondolat fogalmazódott meg bennem. A határozat-tervezetük második pontjában Gátér 
Község  Önkormányzata  megkeresi  Pálmonostora  Önkormányzatát  is  a  körjegyzőség 
megalakításának tárgyában. Miért kell két irányba nyitni? Talán úgy kellene működnie, hogy 
megpróbálom az egyiket  és  ha  nem sikerül,  utána  keresem meg  a másik  települést.  Nem 
tudom mi húzódik meg e mögött. Évekkel ezelőtt már felmerült a körjegyzőség gondolata, 
akkor a pontos helyzet és információk ismeretének hiánya befolyásolta a véleményemet. Most 
felmerült  bennem  a  székhely  kérdése,  az  önállóság  megtartása.  Ugyanakkor  segíteni 
szeretnénk Gátér Község Önkormányzatának is. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Azt, hogy a képviselő-testület mind a két település önkormányzatát megkereste, az indokolta, 
hogy  Gátér  Önkormányzatának  legkésőbb  2012.  január  1-től  -  az  ÖNHIKI-s  támogatás 
igénybevételének feltételeként - körjegyzőségben kell hogy ellássa a polgármesteri hivatali 
feladatokat. Az erre rendelkezésre álló idő viszonylag rövid, ezért került sor mindkét község 
egyidejű megkeresésére.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha a Polgármester Asszony elindítja a tárgyalást, s mind a két önkormányzat pozitív választ 
ad, a székhely település kérdése nagyon fontos lesz. Az önállóságot szeretném megőrizni, s a 
körjegyzőséget csak akkor tudom támogatni, ha a székhely a mi településünk lesz. Területileg 
is lényegesen nagyobbak vagyunk a másik két településnél. 



Toldi Zsolt megbízott jegyző
Ezer  fő  alatti  település  lévén  a  hivatali  apparátus  nagysága  miatt  Gátérnak  kevés 
létjogosultsága van a székhely tekintetében, ez a kormányhivatali egyeztetésen is elhangzott, 
bár  jogszabály nem zárja  ki  ennek lehetőségét.  Gátéron például  egy fő látja  el  az összes 
gazdálkodási feladatot.
Ha mindkét önkormányzat részéről pozitív lesz a válasz, akkor a tárgyalások eredményétől 
függően akár hármas körjegyzőség is létrehozható.

Rádi Györgyi képviselő
Jobb lesz előre menekülni, mert nagy a valószínűsége, hogy úgy is rá fogják kényszeríteni a 
kis önkormányzatokat erre a lépésre. Nem tartanám kizártnak, hogy három település együtt 
alkosson  egy körjegyzőséget.  Csatlakozva  az  Alpolgármester  Úrhoz,  a  székhely  település 
szerepét meg kellene szerezni. 

Nagy János képviselő
Véleményem, hogy a három település próbáljon meg egy körjegyzőséget alakítani, mivel az 
anyagi háttér sem mindegy. Gátéron segítsünk, hátha azt mondja, hogy Petőfiszállás legyen a 
székhely.  

Szász János polgármester
Arra  gondoltak,  hogy  a  határozat-tervezetben  az  szerepeljen,  hogy  a  képviselőtestület 
elviekben támogatja a körjegyzőség létrehozását, a polgármester a tárgyalásokat kezdje meg 
és a székhely szerepet Petőfiszállás töltse be.

Sinkó József a Pénzügyi bizottság tagja
Anyagi helyzete meghatározza minden község helyzetét.  A csatlakozásról annyit,  hogy mi 
szeptember 1-től megválasztottunk egy jegyzőt, s most ez kényes dolog lett ez így. 

Rádi Györgyi képviselő
Mind a három önkormányzatnál a jelenlegi jegyzők jogviszonyát felmentéssel megszüntetik 
ha sor kerül a körjegyzőség megalakítására?

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Igen, a körjegyzőség létrehozásának időpontjával felmentéssel meg kell szüntetni a jegyzők 
közszolgálati jogviszonyát.

Rádi Györgyi képviselő
A támogatást a székhely önkormányzat kapja?

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A székhely településre történik a normatíva utalása, de azt lakosságarányosan figyelembe kell 
venni a körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok esetében. A plussz normatíváknak minden 
településen érvényesülni kell. 

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Évekkel  ezelőtt  javasoltam,  hogy  legyen  körjegyzőség,  hogy  anyagilag  minél  jobban 
kerüljünk ki ebből. Maximálisen egyetértek az Alpolgármester Úr és a Képviselő Asszony 
gondolataival. Szeretném ha itt lenne a székhely. Most egy kicsit az önállóságunkból adunk 
fel, ami miatt nem vagyok boldog. 



Tóth Vince az Ügyrendi bizottság tagja
Egyetértek mindenki kételyeivel és Gátérnak is segíteni kell. Ugyanakkor nem jótékonykodás 
ez a mi részünkről, mivel a jövőre gondolva nekünk is egy kényszerű és fontos lépés lehet ez.

Rádi Györgyi alpolgármester
A körjegyzőség nem az önkormányzat egyesített hivatala lesz?

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A körjegyzőség azt jelenti az érintett önkormányzatok számára, hogy a polgármesteri hivatali 
feladatokat közös szervezetben egy körjegyző vezetésével látják el. A székhely mellett a többi 
településen kirendeltségek működnek.

Kis Jánosné képviselő
Keserű  szájízzel  mondom,  jegyző  választás  után  gondolkodunk  a  körjegyzőségben.  A 
székhely szerepét ugyanakkor mindenféleképpen hangsúlyoznám. 

Homoki-Szabó József képviselő
Nehéz véleményt mondani úgy, hogy 15 perccel előbb kaptuk meg az anyagot. Most volt a 
jegyző választás, négy hónap múlva új jegyző pályáztatás lenne a körjegyzőséget érintően. 
Konkrét tényeket tudnánk-e kialakítani, hogyha Petőfiszállás ebbe bele megy, akkor ezt meg 
ezt  biztosítsák  nekünk?  Ilyen  feltételeket  lehet-e  kérni?  A  székhely  település  szerepéhez 
mindenképpen szeretnék ragaszkodni. 

Rádi Györgyi képviselő
Kiegészítésként  szeretném mondani,  hogy már  a székhely településről  beszélünk,  de most 
még csak egy elvi határozatról van szó a körjegyzőség megalakítását illetően. 

Szász János polgármester
Megkértem a Jegyző Urat, hogy készítsen egy előterjesztést ezzel kapcsolatosan. Ragaszkodni 
kell az elképzelésekhez még elvi szinten is. 

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A legégetőbb szüksége most Gátérnak van a körjegyzőséget érintően. A most meghozandó 
döntés csak szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az adott települések hajlandóak erről 
tárgyalni. 

Szász János polgármester
Személyes érintettség van-e?

Czombos Ferenc alpolgármester
Igen van személy érintettség.    

Nagy János képviselő
Jelenleg még nincs kinevezve a jegyző.

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A személyes érintettség fennáll.



Czombos Ferenc alpolgármester
2012. január 1. időpontról van szó, és most csak elvi határozatot hozunk e témában. Többször 
elhangzott  a  támogatás,  most  ez  másodlagos.  Próbálunk  Gátérnak  segítséget  nyújtani. 
Pillanatnyilag nem hivatal összevonásáról van szó, jegyzőről van szó, aki két hivatalban végzi 
a munkáját a székhelyen illetve a kirendeltségen. Nem feladat megállapodás jön létre, hanem 
körjegyzőség.  A  határozat-tervezetnél  a  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert, 
hogy a két település polgármesterével történő tárgyalásra, úgyhogy a székhely Petőfiszálláson 
kerüljön kialakításra. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az érintettségre szeretnék kitérni. Nem jelentem be az összeférhetetlenséget, csak ha konkrét 
dologban kell döntést hozni. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Az elvi hozzájárulás elindít egy folyamatot, amivel úgyis vissza kell jönni a testület elé.

Rádi Györgyi képviselő
A felhatalmazást megadnám a másik két községgel való tárgyalásra.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A három polgármesternek össze kell ülni, most még nem arról van szó, hogy közös hivatal, 
hanem a közös jegyző. Pálmonostora és Petőfiszállás a székhely kérdésében érintett, s ha mi 
leszünk a székhely, ha nem, akkor is mindig jobb ebben a hármasban evezni, mint esetleg a 
város mellett integetni. 

Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja
Véleményem szerint  a  körjegyzőség  kérdése  személyes  érintettséget  jelent  Homoki-Szabó 
Képviselő Úr esetében.   A Kormányhivatal  állásfoglalása  szerint  is  -  amit  a  sorok között 
olvasok ki- a személyes érintettség fennáll. 

Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
A körjegyzőségek az új önkormányzati törvény után fennmaradhatnak-e?
Maradhatnak-e tovább az önkormányzatok?

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A  személyes  érintettség  a  Képviselő  Úr  esetében  véleményem  szerint  fennáll.  A 
körjegyzőségből is ki lehet lépni, ha azt a testület úgy ítéli meg, hogy nem előnyös a számára. 
A  távolabbi  jövőről  konkrétumokat  nem  lehet  tudni,  csak  az  önkormányzati  törvényből 
olvasható ki valamiféle irány. Abban, hogy a heti egy alkalommal történő helyettesítés mellett 
a hivatal működőképes, Dr. Torma Andrea kolléganőnek nagyon nagy szerepe van.

Szász János polgármester
A székhely  önkormányzat  szerepét  befolyásolja  a  körjegyzőség  pályáztatása?  A  székhely 
pályáztatja-e a körjegyzőt vagy közösen?

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A körjegyzőség  létrehozására  a  bevált  gyakorlat  a  következő:  A képviselő-testületek  elvi 
határozatot  hoznak  a  körjegyzőség  létrehozásának  szándékáról  és  felhatalmazást  adnak  a 
polgármestereknek a tárgyalásra. 



Ha  a  tárgyalások  eredményre  vezetnek,  a  társulási  megállapodás  tervezetét  a 
képviselőtestületek megismerik és elfogadják, ez történhet együttes ülésen is. A határozatban 
kimondják,  hogy  mely  időponttal  hozzák  létre  a  körjegyzőséget.  Ugyanezen  az  ülésen 
elfogadhatják a testületek a körjegyzőség hivatalának alapító okiratát, valamint határozhatnak 
a körjegyzői pályázati kiírás tartalmáról is. Ha valamennyi korábbi jegyző pályázik, akkor a 
pályázati  eljárás  lefolytatására  eseti  megbízással  fel  kell  kérni  egy  nem  érintett  jegyző 
kollégát.
 
Czombos Ferenc alpolgármester
Meglátásom  szerint  ha  létrejön  a  körjegyzőség,  mindkét  jegyzőnek  megszűnik  a 
munkaviszonya.  Alapból  azt  gondolom,  hogy  mind  a  két  jegyzőnek  be  kellene  adnia  a 
pályázatot. 

Rádi Györgyi képviselő
A határozat-tervezet b.) pontjába tegyük bele, hogy Petőfiszállás Önkormányzat szeretné a 
székhely  település  szerepét  ellátni,  s  felhatalmazzuk  a  polgármestert,  hogy  a  másik  két 
település polgármestereivel folytasson tárgyalásokat ez ügyben.

Czombos Ferenc alpolgármester
Véleményem  szerint,  a  határozat-tervezetben  úgy  szerepeljen,  hogy  a  képviselőtestület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a körjegyzőség létrehozásáról tárgyalást folytasson Gátér 
Község Önkormányzatával, tudatva azt, hogy Petőfiszállás Község Önkormányzata szívesen 
vállalja a székhely szerepét. Ha Homoki-Szabó képviselő úr akár „igen”, akár „nem” irányba 
szavaz, ez egy véleményt fejez ki, a személyes érintettség hozatja ezt a döntést vele. Innentől 
kezdve érintett a képviselő.

Szász János polgármester
Szavazásra  bocsátom,  döntsön  a  testület,  hogy  Homoki-Szabó  képviselő  urat  kizárja-e  a 
szavazásból vagy sem. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 1 nem  szavazati  
aránnyal  a következő határozatot hozza:
 
   
185/2011. (VII. 20.) ÖKT. határozat
Képviselő döntéshozatalból való kizárása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Homoki-
Szabó  József  személyes  érintettségét  és  úgy  határoz,  hogy  –  Gátér  Község 
Önkormányzat  Képviselő-testületének  megkeresése  napirendi  pontnál  – 
Homoki-Szabó József képviselőt a döntéshozatalból kizárja. 



Szász János polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a határozat-tervezet azzal a kiegészítéssel kerüljön elfogadásra, hogy 
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a megküldött határozatból értesülve 
arról,  hogy  Gátér  Község  Önkormányzata  Pálmonostora  Község  Önkormányzatát  is 
megkereste  a fenti  ügyben – felhatalmazza Szász János polgármestert,  hogy Pálmonostora 
Község Önkormányzatával is tárgyalást folytasson e tárgyban, kézfeltartással szavazzon.

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

186/2011. (VII. 20) ÖKT. határozat
Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Körjegyzőség tárgyában érkezett megkeresése

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  Gátér  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete 
körjegyzőség tárgyában történt megkereséséről  szóló – előterjesztését  és úgy 
dönt, hogy elviekben támogatja a körjegyzőség  megalakítását 2012. január 1. 
napjával kezdődően Gátér Község Önkormányzatával.

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  körjegyzőség 
létrehozásáról  tárgyalást  folytasson  Gátér  Község  Önkormányzatával,  tudatva 
azt,  hogy  Petőfiszállás  Község  Önkormányzata  szívesen  vállalja  a  székhely 
szerepét.

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  a  megküldött 
határozatból értesülve arról, hogy Gátér Község Önkormányzata Pálmonostora 
Község Önkormányzatát  is  megkereste  a fenti  ügyben – felhatalmazza  Szász 
János polgármestert, hogy Pálmonostora Község Önkormányzatával is tárgyalást 
folytasson e tárgyban.

Felelős:   Szász János polgármester
                Határidő: folyamatos

Kis János Imréné képviselő távozik az ülésről.

Homoki-Szabó József képviselő
Bejelentem,  hogy  a  testületi  ülés  további  szakaszában  nem  vállalom  a  jegyzőkönyv 
hitelesítését.



Szász János polgármester
Mivel  mind  a  két  képviselő-testület  által  elfogadott  jegyzőkönyv  hitelesítő  személye 
megszűnt, új jegyzőkönyv hitelesítőket kell  megválasztani. A jegyzőkönyv további részének 
hitelesítésére  14 óra 50 perctől Hajagos-Tóthné Szász Magdolnát és Nagy János képviselőket 
kérem fel.

A képviselő-testületnek szavazásra bocsátom.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal elfogadja  a  2011.  július  20-i  testületi  ülés   jegyzőkönyv-
hitelesítőinek személyére tett javaslatot.

III. napirend

Fedett gépkocsiparkoló kialakításával
kapcsolatosan

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

Szász János polgármester
A  polgármesteri hivatal parkolójába szeretnék egy fedett színt kialakítani az autóknak és a 
kerékpároknak.  Az  épület  mérete  6  x  5,5  méter  lenne.  Ezzel  kapcsolatosan  kiadtam egy 
árajánlatot a képviselő-testület tagjainak.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Onnantól kezdve a két hivatali kocsi itt lesz mindig?

Szász János polgármester
A lopások előfordulása miatt  -  a biztosításnak megfelelően -  a helyiség zárva kell,  hogy 
legyen.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Nem látom a biztonságos tárolást megoldottnak, jó volna ha ott lenne a tanyagondnokoknál a 
hivatali kocsi.

Szász János polgármester
Színt kellene kialakítani ahová beteszik a gépjárműveket. Elvi hozzájárulást szeretnék kérni a 
képviselő-testülettől.

Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja
Nem tudom, hogy építési engedélykötelezett-e az építmény?



Toldi Zsolt megbízott jegyző
Attól függ, hogy hogyan és miből kerül felépítésre, elképzelhető, hogy engedélyezési eljárás 
nélkül is felépíthető. Az építésügyi hatósággal egyeztetni kell e kérdésről.
 
Homoki-Szabó József képviselő
Véleményem  az,  hogy  lezárható  garázst  nem  tudunk  építeni,  féltetős  megoldást  tudnék 
elképzelni.

Nagy János képviselő
A lődombnál lévő vasszerkezetet  el kellene hozni, az úgyis az önkormányzat  tulajdonában 
van. 

Szász János polgármester
Mindenféleképpen utánanézünk ennek a vasépítménynek.

E g y e b e k:

Petőfi Sándor Általános Iskola  Alapító Okiratának
módosítása

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
Törvényi  változás  miatt  törölni  kell  az  intézmény  alapító  okiratából  az  intézmény  fajtája 
pontot,  illetve  az  intézmény  típusa  „közszolgáltató  költségvetési  szerv”  helyett  „általános 
iskola közoktatási intézmény” lesz. Az intézmény szakágazata: 852010 Alapfokú oktatás. 

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Az iskola alapító  okiratának a módosítását  el  kell  elvégezni  és ehhez a  képviselő-testület 
jóváhagyása kell.

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



187/2011. (VII. 20) ÖKT. határozat
Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  előterjesztését  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  Alapító 
Okirat módosítására vonatkozóan,  és  azt elfogadja az alábbi módosításokkal 
egységes szerkezetben. Az intézmény szakágazata: 852010 alapfokú oktatás. Az 
intézmény típusa: általános iskola közoktatási intézmény. 

A  képviselő-testület  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  intézkedjen  a  módosítás 
Törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséről. 

Határidő: 2011. augusztus 09. 
Felelős:   Toldi Zsolt megbízott jegyző

Szász János polgármester
Megállapítom,  hogy a  képviselőtestület  részéről  kérdés,  egyéb  bejelentés  nincs,  a  testület 
nyíilt ülését 15  óra 15 perckor  bezárom.

K.m.f.

            Szász János                                                                              Toldi Zsolt
            polgármester                                                                       megbízott  jegyző

    
                Homoki-Szabó József                                                    Kis János Imréné 
 

jegyzőkönyv-hitelesítők 14 óra 50 percig

       Hajagos-Tóthné Szász Magdolna                                              Nagy János

jegyzőkönyv-hitelesítők 14 óra 50 perctől




