JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. október 10-én a
Művelődési ház Könyvtártermében 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 (6 fő képviselő-testületi tag)
Tanácskozási joggal jelen van:
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Meghívottként jelen van: Zsótér Ágnes a Kapocs Intézmény vezetője
Dr.Torma Andrea főtanácsos
Szász János polgármester
14 óra 15 perckor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott képviselőből
mindenki jelen van, így a polgármesterrel jelen van 6 fő.
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Homoki-Szabó József és Kis János Imréné képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal elfogadja a 2011. október 10-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének
és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.
Szász János polgármester
Megkérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl valakinek van-e kiegészítése.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
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Javaslom, hogy az egyebek napirendi pont egészüljön ki Boros Zoltán Péter ingatlanvásárlásával,
valamint a Kódexpress lemondásáról szóló tájékoztatóval, a zárt ülés pedig egy személyi
kérdéssel.
Szász János polgármester
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint: (A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét
képezi.)

1.) A gyermekjóléti szolgáltatás működésével kapcsolatos előterjesztés
Előadó: Szász János polgármester
2.) Előterjesztés a megalakítandó körjegyzőség okirat-tervezeteire
Előadó: Toldi Zsolt jegyző
3.) Előterjesztés A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
szabályozásáról szóló rendelet módosítására
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

4)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Szász János polgármester

5.)

Egyebek
a.) Tájékoztatás
Előadó: Szász János polgármester
- saját tulajdonú erdő területekről
- orvosi műszerek műszaki vizsgája ill. egyéb költségek felmerüléséről
- Kódexpress kiadvány lemondása
b.) Mentori tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítása
Előadó: Toldi Zsolt jegyző
c.) Boros Zoltán Péter ingatlanvásárlása
Előadó: Szász János polgármester

6.)

Zárt ülés:
-személyi kérdés megtárgyalása
-egyedi szociális kérelmek elbírálása
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(7 igen) elfogadja a 2011. október 10-i rendkívüli testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.
Szász János polgármester
Tisztelettel köszöntöm az ülésünkön megjelent Zsótér Ágnest a Kapocs Intézmény vezetőjét. A
Kistérségi Többcélú Társulás egyik alappillére a gyermekjóléti szolgáltatás, ez kötelező alapellátás.
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Ki kell egészíteni a normatívát, ami a költségvetésünket érinti. Felkérem az Intézményvezető
Asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket.
Zsótér Ágnes a Kapocs Intézmény Vezetője
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Az elmúlt napokban kiküldésre került egy újabb számítás,
ami a gyermekjóléti szolgáltatást érinti. A kérdés az, hogy milyen bérkiadású kollégával tudnánk
ellátni. A gyermekjóléti feladatokat heti 16 órában kell ellátni. Az e a feladatot ellátó munkavállaló
(F2) havi bér és járulék költsége összesen 16 óra esetében 68.224,- Ft/hó. Ha az előző kollégával
láttatnánk el a feladatot, akkor ez az összeg magasabb lenne. A jogász a településen a
rendelkezésre álló információk szerint díjazás nélkül vállalná a szolgáltatás nyújtását. A
pszichológiai tanácsadást ellátó munkavállaló havi bér és járulék költségének összege havi 4 óra
esetében 4.960,- Ft/hó. A fejlesztőpedagógiai tanácsadást információink szerint a településen
dolgozó kolléga látná el. A szolgáltatás 5 órát jelentene havi szinten, 1.500,- Ft-os órabérrel
kalkuláltunk. Az emelt óraszámba történő feladatellátás bér jellegű plussz költsége az eddigiekhez
képest havi szinten 40.875,- Ft/hó lenne, plussz a fejlesztőpedagógiai tanácsadás díja.
Rádi Györgyi képviselő
Az irodaszer itt helyben megoldható.
Zsótér Ágnes a Kapocs Intézmény Vezetője
A családgondozóknak van egy igénylő füzetük, amibe beleírják a kollégák, hogy mit igényelnek.
Ez egy elenyésző költség.
Rádi Györgyi képviselő
A 40.875,- Ft/hó + a fejlesztőpedagógiai tanácsadás díja lenne a mi költségünk? Éves elszámolás
van?
Zsótér Ágnes a Kapocs Intézmény Vezetője
Igen éves elszámolás van, 2012. tavaszán számolunk el.
Rádi Györgyi képviselő
Ha községünk látná el ezt a feladatot, akkor ugyanez az óraszám maradna, és nekünk kell ellátni a
helyettesítést is.
Zsótér Ágnes a Kapocs Intézmény Vezetője
Igen a helyettesítést is Önök állnák, mi nem számolunk fel a helyettesítésért semmit.
Szász János polgármester
Ez a szolgáltatás nem fog működni még a három település (Tiszaalpár, Kunszállás, Petőfiszállás)
nem mond igent. Veszélyeztetjük az alapellátást azzal ha nem döntünk. Ki kell pótolni a
normatívát, igaz hogy jövőre jelentkezik ténylegesen a fizetési kötelezettség.
Nagy János képviselő
A 40.875,- Ft-ból lejön az állami normatíva?
Zsótér Ágnes a Kapocs Intézmény Vezetője
Az összköltsége 73.184,- Ft/hó, plussz a fejlesztőpedagógiai tanácsadás díja, ebből jön le az állami
normatíva. 32.390,- Ft/hó az eddigi ellátás kiadási összege, a 40.875,- Ft/hó egy tájékoztató adat,
ennyivel kerülne többe a feladatellátás.
Szász János polgármester
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Nem tudom, hogyan fogunk a költségvetésben erre keretet szabni.
Zsótér Ágnes a Kapocs Intézmény Vezetője
Mi egy szerződést kötünk, amit nem befolyásol a közalkalmazotti bértábla. Önök fognak alkudni
a fejlesztő pedagógussal. Attól függ milyen munkavállalót vesznek fel, de nem javaslom teljesen
kezdő szakembert alkalmazását. A településükön egy kolléga 16 órában dolgozik, a helyettesítőt
mi tartjuk fenn, mi biztosítjuk, a díját nem számoljuk fel. Ha Önök most nem döntenek, a
Kistérség ugyan nem borul fel, az intézmény állandó működési engedélye viszont minden
bizonnyal elvételre kerül.
Czombos Ferenc alpolgármester
2012-ben kell időben gondolkodni, 2013-tól a közigazgatás átszerveződik. Ha a járások felállnak
ugyanúgy kell a feladatot ellátni?
Zsótér Ágnes a Kapocs Intézmény Vezetője
Szeptember közepéig kellett volna elindítani a szolgáltatást, három hónapig kapunk ideiglenes
működési engedélyt.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
El kell fogadnunk, a mai napon pontot kell rá tenni. Ha nekünk kell ellátni a feladatot, nem
ennyibe fog kerülni.
Szász János polgármester
Megköszönöm Zsótér Ágnesnek a tájékoztatását.
Zsótér Ágnes a Kapocs Intézmény Vezetője 14 óra 45 perckor távozik az ülésről.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Felhívnám a figyelmet, hogy a döntési javaslatok szerint van arra is lehetőség, hogy határozott
időre - 2012. március 31-ig - vállaljuk a Kormányhivatal által megkövetelt feltételek
finanszírozását. A jogszabály időközben történő változása miatt pedig ezen időszak alatt is felül
kell vizsgálni a megállapodást.
Szász János polgármester
Fejlesztő pedagógusról van tárgyalás?
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Saját kollégám fogja ellátni, közalkalmazotti bérrel. Minden nap kijár, külön útiköltséget nem kell
fizetni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Bármennyibe megegyezhetnek a fejlesztő pedagógusra vonatkozó költséget illetően?
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ez egyeztetés kérdése, megmondja a testület, hogy mennyit ajánl.
Czombos Ferenc alpolgármester
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Ha az érintett személyt abba a helyzetbe hozzuk, hogy vállalkozzon, biztosítani kell számára olyan
óradíjat is, amellyel számára is megéri a feladat ellátása. Hogy mikortól kezdődően fizetünk az
attól függ, hogy mikortól van a feladat ellátva?

Szász János polgármester
Csak az ellátás megkezdése után jelentkezik a többletfizetési kötelezettség, az elszámolás pedig a
jövő évben aktuális.
Rádi Györgyi képviselő
A 2012. március 31-i döntés mellett lennék. Menet közben megszületik az új törvény, ami akár
már időközben felülírja a döntésünket. Elfogadhatjuk most is, mert ennél olcsóbban nem tudjuk
ellátni a feladatot.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
A döntés elhúzása veszélyeztetheti az intézmény működési engedélyét.
Szász János polgármester
Javaslom, hogy 2012. március 31-ig fogadjuk el a gyermekjóléti szolgáltatás többletköltségének
biztosítását.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
230/2011. (X.10.) ÖKT. határozat
A gyermekjóléti szolgáltatás működésével
kapcsolatos előterjesztés
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
keretében ellátott gyermekjóléti szolgáltatás működtetéséhez szükséges személyi
feltételek biztosításáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy az abban
foglaltakat tudomásul veszi és 2012. március 31-ig a feladatellátás módját elfogadja.
A Képviselőtestület rögzíti, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás szabályszerű
működéséhez szükséges 40.875,-Ft/hó + a fejlesztőpedagógiai tanácsadás díj
többletköltség biztosítására 2012. március 31. időpontig vállal kötelezettséget.
Határidő: folyamatos
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Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Kis Jánosné képviselő 15 óra 10 perckor távozik az ülésről
A képviselő-testület nyílt ülését 15 óra 10 perckor megszakítja, és a képviselő-testület a munkáját zárt ülés
keretében folytatja.
A képviselő-testület 16 órakor folytatja a nyílt ülését.

II. napirend
Előterjesztés a megalakítandó körjegyzőség
okirat-tervezeteire
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A Kormányhivatal munkatársaival leültünk, és próbáltunk egyeztetni, hogy jogilag minden
rendbe legyen. Megköszönöm a Jegyző Úr munkáját.
Homoki-Szabó József képviselő
Az anyagban három településről van szó most, eddig viszont csak 2 település körjegyzőségéről
beszéltünk, magam pedig nem szavaztam meg a harmadikat.
Szász János polgármester
Gátér megkeresésében leírta, hogy a körjegyzőség megalakításával kapcsolatban megkeresi a két
szomszédos önkormányzatot. Pálmonostora a második körben igent mondott a körjegyzőségre.
Homoki-Szabó József képviselő
Ha Pálmonostora mégis csatlakozni kíván, erről jó lett volna róla már korábban beszélni, hogy mi
is tudjunk róla.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az első határozat-tervezetben benne volt, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármester,
hogy tárgyalásokat folytasson az érintett önkormányzatokkal a körjegyzőség létrehozásával
kapcsolatban. A megállapodás-tervezet tárgyalása kapcsán van módja a képviselő-testületnek erről
beszélni.
Homoki-Szabó József képviselő
Azzal kellett volna kezdeni, hogy Pálmonostora is csatlakozni kíván.
Czombos Ferenc alpolgármester
A képviselő-testület adott a polgármesternek felhatalmazást a tárgyalásra mindkét település
vonatkozásában. A folyamat része volt Pálmonostora csatlakozása, ez egy nem megerősített
határozat volt. A polgármesterek a tárgyalások során jutottak el odáig, hogy már megállapodás
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illetve az alapító okirat itt van. Ezt mi tárgyaljuk és ezt követően rendelkezésre bocsátjuk a másik
településeknek is. Pálmonostora a székhely vonatkozásában is döntött? Ezt nem látom papíron
lerögzítve. Gátér elfogadta azt a helyzetet, hogy Petőfiszállás székhelytelepülés legyen,
Pálmonostorát nem látom ezt megerősíteni. Ők külön-külön tárgyalják-e?
Szász János polgármester
Az okirat tervezetekben foglaltak nemcsak a mi álláspontunkat képviseli, arról a három
polgármester egyeztetett. A Kormányhivatal segített abban, hogy ez az anyag megfeleljen a
körjegyzőség létrehozására vonatkozó törvényi feltételeinek. Ezt az anyagot tárgyalja a két község
is. Ezekben sok mindenre részletezésre került. Feltétele a dolognak, hogyan alakítjuk ki a
munkaköröket. A körjegyzőség egy önálló hivatali rendszer, a három különálló önkormányzati
költségvetés mellett a körjegyzőség költségvetése is teljesen külön egység, eküön számlával
rendelkezik. Az együttes üléseknek fontos szerepe van.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Kedden Gátér, szerdán Pálmonostora tárgyalja ezt az anyagot. Azért Petőfiszállás tárgyalja
először, hogyha módosító javaslata van, akkor még a másik két település azt ezeknek megfelelően
tudja tárgyalni. Az együttes ülésnek azért van fontos szerepe, hogy a megállapodást, a
körjegyzőség alapító okiratát, valamint a körjegyzői, aljegyzői pályázatokat elfogadják.
A megállapodás áll egy általános rendelkezés fejezetből, áll egy pénzügyi feltételek, finanszírozás
fejezetből. A tervezetben szerepel, hogy a székhely önkormányzat, vagyis Petőfiszállás
önkormányzatának költségvetésében külön soron szerepel a körjegyzőség költségvetése, valamint
hogy a központi normatívák is a székhely önkormányzathoz érkeznek, és lakosságszám arányban
számolják el azt a települések a körjegyzőséggel kapcsolatos kiadásokra.
A megállapodás kitér körjegyzőség működéséhez szükséges vagyonra, amit a 11.) ponttól – a 15.)
pontig van taglalva.
A körjegyző, aljegyző, a körjegyzőség által ellátott főbb feladatoknál a 16.) pontnál szerepel az
aljegyző személye, aki ellátja a jegyző helyettesítését, illetve a jegyző által meghatározott
feladatokat. Ilyen nagy lakosságszámú önkormányzatoknál nélkülözhetetlen a személye. A
megállapodó önkormányzatok jogai és kötelességei fejezetben kiegészítésként rögzítésre került,
hogy az együttes ülés levezető elnöke az a polgármester ahol az ülést megtartják. A
jegyzőkönyvezető annak a polgármesteri hivatalnak a dolgozója ahol az ülést tartják. A
jegyzőkönyv hitelesítőkre azt a szabályozást kell alkalmazni, ami eddig is volt a hivataloknál.
Czombos Ferenc alpolgármester
A 24.) pontnál a körjegyző és az aljegyző megválasztásával kapcsolatban, arra az extra esetre nem
tér ki az anyag, hogy mi van akkor ha két önkormányzat meghozza többségi döntését, a harmadik
önkormányzat pedig nem. A levezetés hogyan történik, három egyenkénti jegyzőkönyv lesz, s ha
nem fogadják el új szavazás lesz?
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Mind a három testületnek egybehangzó minősített többséggel meghozott döntése kell. Az első
fordulóban valamennyi jelölt felkerül a listára, a második fordulóban viszont már csak azok, akik
a testületek által rögzített számú szavazatot megkapták az első fordulóban. A megválasztáshoz
mindhárom testület döntése szükséges.
Czombos Ferenc alpolgármester
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításához miért nem kell együttes ülés?
Toldi Zsolt megbízott jegyző
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Az SZMSZ olyan dokumentum, aminek módosítására gyakrabban kerülhet sor, ezért azt nem
célszerű együttes testületi ülésen hozott döntéshez kötni. A megállapodás tételesen tartalmazza,
hogy milyen esetekben kell együttes ülést tartani.

Körjegyzőség Alapító Okirata
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az alapító okiratban szerepel a költségvetési szerv neve, székhelye, jogszabályban meghatározott
közfeladata, az alapító és fenntartó szervek, a költségvetési ellenőrző és felügyeleti szervei,
működési területe, jogállása, gazdálkodási rend szerinti besorolása, szakágazati besorolása,
alaptevékenysége. Továbbá szerepel benne, hogy a köztisztviselők a székhely és a kirendeltségek
között mozgathatók.
Homoki-Szabó József képviselő
Muszály, hogy így legyen benne?
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Nem kötelező szabály, de jó lenne ha benne lenne, mert így tudunk segítséget kérni másik
településről.
Czombos Ferenc alpolgármester
Korábban arról volt szó, hogy minden önkormányzat működik a maga formájában, nem ilyen
körjegyzőséget akarunk létrehozni?
Szász János polgármester
A körjegyzőség hivatala egységes szervezet egy székhellyel és kirendeltségekkel. A körjegyzőség
hivatala mint egységes szervezet lehetőséget ad arra, hogy ha egy dolgozó valamelyik helyen
például betegség miatt hiányzik, akkor a másik hivatalból odavezényeljenek valakit.
Nagy János képviselő
A mi költségvetésünk terhére megy oda valaki?
Toldi Zsolt megbízott jegyző
A személyi juttatásokat minden önkormányzat maga tervezi meg. A körjegyzőség hivatalát érintő
számlák a székhely településre fognak jönni, és itt kerülnek lekönyvelésre.
Homoki-Szabó József képviselő
Nem gondoltam, hogy a társönkormányzatok számlái is ide fognak jönni.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
A három hivatal működéssel kapcsolatos számlái jönnek ide.
Czombos Ferenc alpolgármester
Miért ide jönnek be a számlák? Az ingatlanok maradjanak az önkormányzat tulajdonába, önálló
testület van, miért kerül ide hozzánk?
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Egységes szervezetről van szó. A körjegyzőség könyvelése itt kell hogy történjen.
Czombos Ferenc alpolgármester
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Ezt egy ember nem fogja győzni.
Szász János polgármester
A felmerülő plussz munkák valahol csökkennek, valahol nőnek. Plussz létszámot akkor veszünk
fel, ha létszámot átcsoportosítunk.
Rádi Györgyi képviselő
Ha átjön Pálmonostoráról egy ember, akkor mi fizetjük a költségét?
Toldi Zsolt megbízott jegyző
A munkatöbblet itt fog jelentkezni, az adminisztrációs teher növekszik. Azzal a célzattal került
bele az anyagba, hogy a székhelyen jelentkező többletmunka miatt a körjegyzőnek legyen
lehetősége ide irányítani valamelyik kirendeltségen dolgozó köztisztviselőt.
Czombos Ferenc alpolgármester
A plussz feladat ellátására plussz munkahelyet tudnánk teremteni? A körjegyzőségnek ezek szerint
lesz plussz személyi szükséglete. Nem jó néven veszik, ha a mi dolgozóinkat vezényelik másik
helyre.
Szász János polgármester
A mostani négy órás álláshelyet nyolc órásra kellene módosítani
Nagy János képviselő
Ha a másik két településen csökken a munka, az ottani önkormányzatoknál elküldik az
embereket?
Szász János polgármester
A gazdasági vonalra kell plussz embert biztosítani.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
A hivatal engedélyezett létszáma 5,5 fő, én 6 főre kiegészíteném, a fél állás a mi pénzünkből
megy. Mennyivel csökken azoknak a munkája ha mi vagyunk a székhely.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
A hivatallal kapcsolatos könyvelési feladatok csökkennek a két önkormányzatnál. Az itteni
feladatok nőnek, hogy mennyivel azt nem tudom pontosan megmondani.
Czombos Ferenc alpolgármester
Az zavar, hogy korábban azt mondták, a körjegyzőségben mindenki megtartja az önállóságát, csak
jegyzőnk lesz közös.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az önállóság azt jelenti, hogy minden saját dologban a helyi képviselő-testület dönt, a
körjegyzőségnek viszont muszáj egy szervezetként működni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Nemcsak a körjegyző és az aljegyző bére jelenti a közös fenntartást?
Szász János polgármester
Közös hivatal lesz Petőfiszállás székhellyel, aminek kirendeltségei lesznek Gátéron és
Pálmonostorán.
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Nagy János képviselő
Megnő a munka, vagy csökkent, spóroltunk vagy többet adunk ki?
Czombos Ferenc alpolgármester
Gazdasági döntésű önállóságát mindenki megtartja arról volt szó. Azt ,hogy más település
könyvelője idejön, ezt nem értem.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
A körjegyzőségi feladatok keretében a gazdálkodást érintően a három polgármesteri hivatal
könyvelése itt kell hogy történjen.
Czombos Ferenc alpolgármester
Hogyan akarjátok szétosztani a költségvetéseteket? Az önkormányzat továbbra is fenntartja az
óvodát és az iskolát?
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Csak a három hivatal köztisztviselőivel járó illetve a dologi kiadások kezelése történik közösen.
Szász János polgármester
A körjegyzőséggel egy hivatali rendszert építünk fel, egy székhellyel két kirendeltséggel.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Mivel mindenkinek szűkös a költségvetése, eddig mi 5,5 fővel dolgoztunk, és a fél állást vennénk
ki a normatívából, a másik két önkormányzat is állja a 0,5 főt.
Nagy János képviselő
Nem látom indokoltnak, hogy még egy helyet létesítsünk, ezt nem támogatom.
Homoki-Szabó József képviselő
Nekik finanszírozni kellene egy álláshelyet, majd eldönti a másik két település, hogy kifizeti-e vagy
biztosítja a munkaerőt. A munkát valakinek el kell végezni.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
A körjegyzőség egy közös hivatalt jelent, ahol van egy székhely.
Nagy János képviselő
A 5,5 fő itt maradna és a három település pedig állna egy személyt.
Rádi Györgyi képviselő
Petőfiszálláson 5,5 fővel dolgozunk, mi adnánk 0,5 főt, a másik két település is biztosítana 0,5 –
0,5 főt. Ezt a megosztást a körjegyzőre bíznám.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Itt lesz vezetve a számla, az ellátmányt itt kell kezelni, szét kell osztani, megnövekszik az ellátandó
feladat mennyisége.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
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Most a hivatal létszáma 5,5 fő, január 1-től 6 fő lenne. Mi már odatettük a fél álláshelyet a másik
két önkormányzat is tegye oda.
Czombos Ferenc alpolgármester
Tisztában van a két település, hogy egy új hivatalt kell létrehozni?
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az új munkaerő igényről még nem tárgyaltak. Nem tudom megmondani, hogy mekkora többlet
munkateher.
Homoki-Szabó József képviselő
Egy ember az most kell, 0,5 fő állást mi finanszírozunk, a további 0,5- 0,5 állást a másik két
önkormányzat.
Czombos Ferenc alpolgármester
A 13-ik pontban az utolsó bekezdés miszerint a kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők az
eredeti munkakörükhöz tartozó körjegyzőségi feladatok elvégzése céljából a székhelyen illetve a
másik kirendeltségen is munkavégzésre kötelezhetők, ez azt jelenti, hogy a mi dolgozóink is
átmehetnek Gátérra vagy Pálmonostorára.
Rádi Györgyi képviselő
Tudjuk mozgatni a dolgozókat, azért egységes hivatal.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az egységes hivatalt a székhelytelepülésre kell összpontosítani, de lehetnek különleges helyzetek,
amikor a kirendeltségekre kell munkaerőt alkalmi jelleggel átcsoportosítani.
Az alapító okirat tartalmazza a körjegyző és az aljegyző munkarendjét is.
Szász János polgármester
Az aljegyzőnek a munkarendjét úgy kellene meghatározni, hogy egy községben több napot
legyen, mert különben nem tud érdemi munkát végezni. A pályáztatásba szerepeltetni kell a
mindenkori aljegyző munkaidejét és munkarendjét.
Rádi Györgyi alpolgármester
A pénteki napot lehetne adni még az aljegyzőnek Pálmonostorán.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Pálmonostorának a legnagyobb a lélekszáma. A körjegyző Petőfiszállás településen lenne hétfőn,
szerdán és pénteken, Pálmonostorán kedden és Gátéron csütörtökön. Az aljegyző munkarendje
Petőfiszálláson kedden, Pálmonostorán szerdán, csütörtökön és pénteken, Gátéron pedig hétfői
napokon lenne.
Homoki-Szabó József képviselő
Az aljegyző vagy a körjegyző fog több előterjesztést készíteni?
Toldi Zsolt megbízott jegyző
A Kormányhivatal álláspontja szerint egy településen egy személy több feladatot tud ellátni ha ott
több napot tölt. Az aljegyző irányításával így tud működni a hivatal.
Szász János polgármester
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Az aljegyzőt mi nevezzük ki. A körjegyzőségek általában kisebb településekből állnak össze, a mi
településeink nagyobbak, ezért szükséges az aljegyző személye. Az aljegyzői pályázatba tüntessük
fel, hogy hol és mikor dolgozik egy településen.
Homoki-Szabó József képviselő
A körjegyzői pályázatnál a három év vezetői tapasztalat kötelező jogszabályi előírás?
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Nem kötelező, a polgármesterek egyeztettek, kerüljön bele úgy döntöttek.
Szász János polgármester
Véleményem szerint a körjegyzőséghez legyen előírás a 3 év vezetői tapasztalat, s ne legyen
lehetőség pályakezdőként jelentkezni
Homoki-Szabó József képviselő
Az aljegyző illetményére a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. Törvény
rendelkezései az irányadók. Az aljegyző bére meg van határozva.
Szász János polgármester
A három polgármester egyeztetett az összegről, s bruttó 250.000,- Ft javasolnak.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
A köztisztviselői törvényben foglaltak szerint első alkalommal képviselő-testület határozza meg az
aljegyző illetményét úgy, hogy az ne érje el a körjegyző illetményét. Ez egy kalkuláció, a
polgármesterek javaslata.
Szász János polgármester
A 250.000,- Ft egy irányadó összeg.
Czombos Ferenc alpolgármester
Mivel a feltételek között szerepel a közigazgatási szervnél szerzett két éves közigazgatási
gyakorlat. Én most ma nem tudom eldönteni, hogy elég-e a két éves közigazgatási gyakorlat, ez
alapján bárki lehet aljegyző.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Ha jön ide egy pályakezdő aljegyzőnek, én nem adnék neki 250.000,- Ft-ot. Legalább 5 éves
szakmai gyakorlat kell.
Czombos Ferenc alpolgármester
A körjegyzői pályázati feltételeknél vegyük ki, hogy legalább három év vezetői tapasztalat
szükséges.
Szász János polgármester
A körjegyzőnél maradjon a három év vezetői tapasztalat, és nem pályázati feltétel lesz, hanem
előnyt jelent az elbírálásnál.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Felolvasásra kerül a körjegyző és az aljegyző pályázat anyaga..
Czombos Ferenc alpolgármester
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A megválasztott körjegyző az aljegyzőre javaslatot tesz. Ez hogyan működik, félrevonul és
megnézi az aljegyzői pályázatokat? A körjegyző megmondja a három testületnek, hogy kivel
szeretne dolgozni?
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Meg kell ismerni az aljegyzői pályázatokat és neki kell javaslatot tenni a személyére. A jogszabály
szerint az aljegyzőt a közjegyző javaslatára a testület nevezi ki.

Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Megválasztjuk a jegyzőt, utána kiválaszthatjuk az aljegyzőt, aki javaslatot tesz az aljegyző
személyére és januárban kinevezzük az aljegyzőt.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén a körjegyzői és az aljegyzői pályázati kiírást, valamint a
megalakítandó körjegyzői okirat tervezeteket a módosításokkal együtt szavazásra bocsátom.

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

231/2011. (X.10.) ÖKT. határozat
A megalakítandó körjegyzőség okirat-tervezeteire
előterjesztés
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester a megalakítandó körjegyzőség okirat-tervezeteiről szóló –
előterjesztését és azt a következő módosításokkal javasolja az együttes testületi
ülésen tárgyalni:
- a körjegyzőségi adminisztrációs feladatok ellátására 0,5 fő kerüljön
foglalkoztatásra a székhelyen, akinek bérköltségét a települések lakosságszám
arányosan viseljék,
- a körjegyzői pályázatnál a 3 év vezetői tapasztalat a pályázati feltételek közül
kerüljön át az előnyt jelent kategóriába,
- az aljegyzői pályázatnál 5 évek közigazgatási gyakorlat kerüljön feltételként
előírásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Képviselőtestület
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III. napirend
Előterjesztés A szociális rászorultságtól függő pénzbeli
és természetbeni ellátások szabályozásáról
szóló rendelet módosítására
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
2011. szeptember 1-jei hatályba léptetéssel több ponton módosította az országgyűlés a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt. Jelentősen módosult a
lakásfenntartási támogatás megállapíthatóságának feltételrendszere. A rendelet-tervezetbe a helyi
lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét kellene a testületnek meghatározni.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és három igennel elfogadásra javasolja. A helyi
lakásfenntartási támogatás feltételrendszerénél, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 255 %-ot javasol a képviselő-testületnek elfogadásra.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet, azzal a kiegészítéssel,
hogy a képviselő-testület helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek a
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 255 %-át.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról az alábbiak szerint:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2011. (IX. 11.)
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rendelete
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátások szabályozásáról
szóló 8/2006. (V. 30.) rendelet módosításáról

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

IV. napirend

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A Magyar Államkincstár hiánypótló felhívása alapján három pontban kellett módosítani a
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(6 igen) a következő határozatot hozza:
232/2011. (X.10.) ÖKT. határozat
A Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosítása
HATÁROZAT:
A Képviselő-testület Szász János polgármester előterjesztésében megtárgyalta a
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító okiratának módosítását és
az alábbi módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja:
• a 10. pontban a „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján” helyett:
„Gazdálkodási jogköre”
• a 11. pontban az intézmény szakágazata 841126 helyett 841105.
• a 12. pont törölve. /Tevékenység jellege alapján: közhatalmi tevékenység/
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a változások törzskönyvi nyilvántartáson
történő átvezettetésére.
Felelős: Toldi Zsolt megbízott jegyző
Határidő: 2011. október 15.

V. napirend
E g y e b e k:

Előadó: Szász János polgármester

Előterjesztés a saját tulajdonú erdőterületekről

Szász János polgármester
A saját erdőtulajdonunkat a Petőfi Szövetkezet haszonbérbe vette ki. Vissza akarjuk venni a
haszonbéreket, hogy hozzá tudjunk nyúlni a fákhoz. Sok száraz fa van ezeken a területeken, de
addig nem tudjuk kivágni amíg egy megfelelő szakember fel nem méri, és egy ütemtervet nem
készít, amit engedélyeztetni kell az erdészeti igazgatósággal.
Homoki-Szabó József képviselő
Az erdész a szárazfa kitermelésénél nekünk is juttat abból? Nekünk is lesz hasznunk belőle? Kelle nekünk erdőgazdálkodásba belépni?
Szász János polgármester
A földön fekvő száraz fákat ütemterv nélkül is kivághatjuk. Azért kell felfogadni a megfelelő
szakembert, hogy ütemtervet készítsen az egész állomány tekintetében.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az önkormányzat lenne az erdőgazdálkodó, s erdészeti szakszemélyzet kell felkérnie, aki az
ütemtervet készít a kivágásra. Az erdészeti igazgatóság dönthet úgy, hogy előírják az egész erdő
kivágást.
Czombos Ferenc alpolgármester
A szövetkezetnek erdőgazdálkodást kell folytatni. Ha 50 %-a száraz tarvágást kell csinálni, utána
újratelepíteni, jól járunk mi körülbelül 30 év múlva.
Nagy János képviselő
Élő szerződésünk van a szövetkezettel, nem-e nekik kellene újratelepíteni. Nem éri meg
visszavenni.
Szász János polgármester
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Szavazásra bocsátom azt a javaslatot, hogy ne bontsuk fel a haszonbérleti szerződést a
szövetkezettel.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(6 igen) a következő határozatot hozza:
233/2011. (X.10.) ÖKT. határozat
Önkormányzati erdőtulajdon
haszonbérleti szerződése
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester - a saját tulajdonú erdő területekről szóló – előterjesztését és úgy
határoz, hogy a Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezettel kötött, az önkormányzati
erdőterületekre vonatkozó haszonbérleti szerződést nem kívánja felmondani.
Orvosi műszerek műszaki vizsgája, illetve egyéb
költségek felmerülése
Szász János polgármester
Az EGK készülék műszaki vizsgájának díja kb. 12.000,- Ft, a defibrillátoré kb. 15.000,- Ft-ba fog
kerülni. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja ezen összegek kifizetését.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(6 igen) a következő határozatot hozza:
234/2011. (X.10.) ÖKT. határozat
Orvosi műszerek műszaki vizsgája
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester - az orvosi műszerek műszaki vizsgájáról szóló – előterjesztését és
úgy határoz, hogy az EGK készülék műszaki vizsgájára 12.000,- Ft-ot, a
defibrillátor műszaki vizsgájára pedig 15.000- Ft-ot biztosít a saját költségvetése
terhére.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
következező költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe ezen határozat
tartalmát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt megbízott jegyző

Mentori tevékenységre vonatkozó megbízási
szerződés meghosszabbítása

Toldi Zsolt megbízott jegyző
Megbízási szerződés alapján a rendszeres szociális segélyezettek törvényben előírt ellátását
Csányiné Tajti Ildikó mentor biztosítja, ami szeptember 30-án lejár. Havonként 5.000,- Ft
megbízási díjat fizetünk neki. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a mentori szerződés
meghosszabbítását.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a pénzügyi bizottság javaslatát.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(6 igen) a következő határozatot hozza:
235/2011. (X.10.) ÖKT. határozat
Mentori tevékenységre vonatkozó megbízási
szerződés meghosszabbítása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester a mentori tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés
meghosszabbításáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a Csányiné Tajti
Ildikó mentorral, a mentori tevékenység végzésére megkötött szerződést
meghosszabbítja 2011. október 1-től – 2012. szeptember 30-ig, a megbízási díjat
továbbra is havi 5.000,- Ft határozza meg. A szerződés aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: azonnal
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Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt megbízott jegyző

Kódexpress kiadvány lemondása
Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Kódexpress kiadvány lemondásra került.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai a lemondást
tudomásul veszik.

Boros Zoltán Péter ingatlanvásárlása
Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy Boros Zoltán Péter Tanya petőfiszállási lakos
megvásárolná a 303/6. hrsz-ú 530 m2 beépítetlen területet bruttó 100.000,- Ft-ért. A pénzügyi
bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a vételár összegét. Szavazásra bocsátom a
pénzügyi bizottság javaslatát.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(6 igen) a következő határozatot hozza:
236/2011. (X.10.) ÖKT. határozat
Boros Zoltán Péter ingatlanvásárlása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a
Polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy Boros Zoltán Péter Tanya 533.
szám alatti lakos részére eladja a petőfiszállási 303/6. hrsz-ú 530 m2 beépítetlen
területet bruttó 100.000,- Ft vételárért.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert
az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Határidő: folyamatos
Lakossági bejelentések:
Nagy János képviselő
Tájékoztatást kérnék, hogy a Fenyő presszó továbbszerződésre ki van-e adva?
Szász János polgármester
Megnézzük, ha valós az információ, akkor azonnal felbontjuk a szerződést.
Homoki-Szabó József képviselő
Juhász Árpád állattartásával kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet, hogy le van
soványodva a kutyája, nem eteti, a kutya veszélyezteti a lakosokat. Egy helyszíni szemle
alkalmával meg kellene nézni, hogy valóban így van-e.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Kimegyünk az állatorvossal és megnézzük az állattartás körülményeit.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület nyílt
ülését 20 óra 30 perckor bezárom.
K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Toldi Zsolt
megbízott jegyző

Homoki-Szabó József

Kis János Imréné

jegyzőkönyv-hitelesítők 15 óra 15 percig

Nagy János

21
jegyzőkönyv-hitelesítő 15 óra 15 perctől

