JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. november 15-én a
Művelődési ház Könyvtártermében megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Szász János polgármester
Czombos Ferenc alpolgármester
Gyöngyösi Péter képviselő (Az eskü letételére és a megbízó levél átadására ezen ülés
keretében kerül sor.)
Homoki-Szabó József képviselő
Nagy János képviselő
Rádi Györgyi Magdolna képviselő
Torma István képviselő (Az eskü letételére és a megbízó levél átadására ezen ülés
keretében kerül sor.)
Tanácskozási joggal jelen van:
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Meghívottként jelen van: Lövei Gáborné HVB Elnöke
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja
Szász János polgármester
A testületi ülés megkezdése előtt, kérek mindenkit, hogy egy perc néma tiszteletadással adózzunk Hajagos-Tóthné
Szász Magdolna képviselő-társunk emléke előtt.
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 4 fő
jelen van, így a polgármesterrel jelen van 5 fő.
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Gyöngyösi Péter és Homoki-Szabó József képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5 igen)
szavazattal elfogadja a 2011. november 15-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének
és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.
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Szász János polgármester
Az egyebek napirendi pontba szeretném belevenni az új bizottsági tagok tiszteletdíja
felajánlásának kérdését, valamint Dr.Menyhárt Anett Tiszaalpár Nagykönyzség Önkormányzat
jegyzőjének felkérését a jegyző helyettesítésére a körjegyzői, aljegyzői pályázatokkal kapcsolatos
feladatok ellátásánál. Az ötödik napirendi pontot szeretném előre venni.
Megkérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl valakinek van-e kiegészítése.
Rádi Györgyi képviselő
Az egyebek napirendi pontba szeretném belevenni a Mikulás ünnepség anyagi támogatását.
Szász János polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére az alábbiak szerint: (A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képezi.)
1.) Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezető helyettesítésére
Előadó: Toldi Zsolt jegyző
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Szász János polgármester

3.) Önkormányzati képviselő lemondásának ismertetése
Önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Szász János polgármester
4)

Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

5.)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal megszüntető okirata tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

6.)

Egyebek (írásbeli előterjesztés nélkül)
a.) körjegyzőség számlavezető pénzintézetének kijelölése (előadó: Toldi Zsolt jegyző)
b.) bizottságok tagjainak megválasztása (előadó: Szász János)
c.) új bizottsági tagok tiszteletdíjának ismertetése (előadó: Szász János polgármester)
d.) jegyző helyettesítésével kapcsolatos felkérés
e.)

7.)

Mikulás ünnepség anyagi támogatása

Zárt ülés:

Egyedi szociális kérelmek elbírálása

Előadó: Toldi Zsolt jegyző

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(5 igen) elfogadja a 2011. november 15-i rendkívüli testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.
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I. napirend
Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola
intézményvezető helyettesítésére

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent Lajos Hajnalka iskolaigazgató helyettest. Az igazgatói
feladat ellátásával határozott időre meg kell megbízni valakit az iskola igazgatójának halálesete
miatt. Szakmailag és emberileg 2 ember alkalmas erre a feladatra, Lajos Hajnalka és Rádi Györgyi.
Személy szerint Rádi Györgyit javasolnám, hogy lássa el ezt a feladatot a tanév végéig. Felkérem
Lajos Hajnalkát, hogy vázolja fel a döntésüket.
Lajos Hajnalka iskola igazgató-helyettes
Nehéz döntés volt. Azt próbáltuk figyelembe venni, hogy pedagógiailag a gyermekeknek, a
szülőknek, az iskolának a körülményekhez képest a lehető legjobb legyen. A döntésünket az
befolyásolta, hogy a gyermekek számára ez a lehető legkevesebb átszervezéssel járjon. Úgy
próbáltuk nézni, hogy ki az, aki az osztályokat töretlenül hagyva át tudja venni az iskola igazgató
feladait és külső ember bevonása nélkül hogyan lehet végig vinni a tanévet. Györgyinek van
kevesebb óraszáma, a a munkaideje többi részét a falu könyvtárában tölti. Szakmailag és
emberileg egyaránt alkalmas személy. Az iskola könyvtári nyitva tartást lerövidítenénk. A Megyei
Könyvtár Vezetőjével folytatott megbeszélés alapján nem képesített kolléganő besegítése is
lehetséges.
Rádi Györgyi képviselő
Elnézést kérek, mindenkitől, hogy most került ki az anyag. Tiltakoztam a feladat ellen, de igaz,
hogy tovább kell lépnünk. A döntő az volt, hogy hogyan lehet a feladatot ellátni a legkisebb
átszervezéssel, a legkevesebb törést okozva a gyerekeknek, szülőknek. Amennyiben a testület
döntése is ez és elvállalom az iskolaigazgatói feladatok ellátását, nem kell osztályfőnökségről
lemondani, s a képzettségem is meg van hozzá. Az iskolaigazgatón helyettes véleménye és Magdi
akarata szerint akár szívesen, akár nem szívesen de adott esetben vállalnom kell a feladatot.
Lajos Hajnalka iskolaigazgató helyettes
A megbízás 2011. november 15-től- 2012. július 31-ig kellene, hogy szóljon. A tantestület
nevében mondom, hogy nem szeretnénk erre a tanévre új igazgatót.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az új igazgató kinevezését a tanév kezdetéhez is lehet igazítani de ez a testület döntési
kompetenciája.
Czombos Ferenc alpolgármester
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A határozat tervezet második bekezdését kérem, hogy egészítsük ki a július 31-i időpont
betartására.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel,
hogy a megbízás tervezett időpontja július 31-ig szól.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
263/2011. (XI.15.) ÖKT. határozat
Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói
feladatainak ellátása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester - a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátására
vonatkozó – előterjesztését és úgy határoz, hogy a
• teljes intézményvezetői jogkör gyakorlásával megbízza Rádi Györgyi
Magdolna, (an.: Fodor Erzsébet, szül.: Kiskunfélegyháza, 1967. 12. 25. an:
Fodor Erzsébet, lakik: 6113 Petőfiszállás, Dózsa Gy. u. 12. szám) tanár
közalkalmazottat.
• A megbízás 2011. november 15-től 2012. július 31-ig határozott időre szól.
• A megbízott feladatait „megbízott igazgatóként” látja el magasabb vezetői
besorolással.
• A megbízás idejére a munkáltatói jogokat a Képviselőtestület, az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Illetménye:

Alapilletmény
161.608 Ft
Magasabb vezetői pótlék
40.000 Ft
Szakképzettségi pótlék
8.080 Ft
Számítástechnikai pótlék
7.200 Ft
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény 3.150 Ft

A Képviselőtestület kötelezi a jegyzőt, hogy az alkalmazási okmányokat, a
biztosítási jogviszony bejelentéséről gondoskodjon.
Felelős: Képviselőtestület
Határidő: folyamatos
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Lajos Hajnalka iskolaigazgató helyettes 14 óra 15 perckor távozik az ülésről.

II. napirend
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Táblázatba foglaltuk az előző testületi ülés határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e hozzászólás, kiegészítés.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a beszámolót.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5 igen) szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:

264/2011. (XI.15.) ÖKT. határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló - beszámolóját
és úgy határoz, hogy a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadják.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester
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III. napirend
Önkormányzati képviselő lemondásának ismertetése
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Az önkormányzatot megrendítette Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő sajnálatos
eltávozása, továbbá Kis Jánosné képviselő írásban nyújtotta be lemondását a képviselői
tisztségről egészségi állapotára tekintettel. A képviselő-testület nevében megköszönöm a
munkáját. Mindezek miatt szükséges két képviselő bevonása a képviselő-testületi tagok közé. A
megüresedett képviselői helyeket az utánuk következő legtöbb szavazatot kapott jelöltek tölthetik
be, jelen esetben Torma István és Gyöngyösi Péter Balázs.
Felkérem a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy segítsen az eskütétel lebonyolításában.
Lövei Gáborné a Helyi Választási Bizottság Elnöke
Felkérem Torma István és Gyöngyösi Péter Balázs képviselőket, hogy mondják utánam az eskü
szövegét:
„Én………eszküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek. Az Alkotmányt a
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm.
A képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Petőfiszállás fejlődésének előmozdítása és az
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
Gratulálok az esküt tett képviselőknek, átadom a megbízólevelüket.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Megkérem az új képviselőket, hogy az esküokmányokat írják alá. Kötelességük is van, a
megbízólevél átvételétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük.
Szász János polgármester
Elnézést kérek mindenkitől, de átmeneti rosszullétem miatt átadnám a képviselő-testületi ülés
vezetését Czombos Ferenc alpolgármesternek.
Czombos Ferenc alpolgármester 14 óra 15 perctől átveszi a képviselő-testületi ülés levezetését.
Lövei Gáborné a Helyi Választási Bizottság Elnöke 14 óra 15 perckor távozik az ülésteremből.

7

IV. napirend
Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi
belső ellenőrzési terve tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
A képviselő-testület feladata, hogy jóváhagyja az önkormányzat következő évi belső ellenőrzési
tervét.
Czombos Ferenc alpolgármester
Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése a napirendhez.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:
265/2011. (XI.15.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás Községi Önkormányzat
belső ellenőrzési terve 2012. évre

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Szász János
polgármester – az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztését, és úgy határoz, hogy a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet
jóváhagyja.
Felelős: Toldi Zsolt megbízott jegyző
Határidő: azonnal
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V. napirend
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal
megszüntető okirata tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Elkészítettük a polgármesteri hivatal megszüntető okiratát. A megszüntetést az Államkincstár felé
kell jelenteni, a megszüntető okiratot is be kell nyújtani. Maga a polgármesteri hivatal
megszüntetése ezen okiratot elfogadva szűnik meg. A körjegyzőség által ellátott szakfeladatok
csak egy része annak, amit eddig az önkormányzat ellátott. A körjegyzőség nem vesz át csak 4-5
szakfeladatot. Az összes többi szakfeladat megmarad, amelyek az önkormányzathoz kell hogy
átvezetésre kerüljenek, mivel a polgármesteri hivatal megszűnik. A táblázatban azok a
szakfeladatok szerepelnek, amelyek 2012. január 1-vel az önkormányzatnál lesznek nyilvántartva.
Czombos Ferenc alpolgármester
Az új képviselők tájékoztatása céljából ismertetem, hogy Gátér, Pálmonostora, Petőfiszállás
körjegyzőséget kíván alakítani. A pályázat kiírásra került körjegyzői, aljegyzői munkakörök
tekintetében. Az előbb elhangzott módosítások a 2012. január 1. utáni időt szolgálja.
Átadom a szót a képviselő-testület tagjainak.
Nagy János képviselő
Van-e információnk olyan dologról ami 2012. január 1. után fog bekövetkezni. Attól félek, hogy
a január l. utáni törvényekkel még szigorítanak a feltételeken.
Czombos Ferenc alpolgármester
Teljesen biztos, hogy a legtájékozottabb a polgármester ez ügyben. Ezzel a döntéssel, hogy a
közös közigazgatás irányába elmentünk, próbáltunk az események elébe menni.
Szász János polgármester
Előre és véleményem szerint jófelé indultunk. A Belügyminisztérium írásos anyagot kért rólunk.
Felkeltettük a figyelmet a hatékony fennmaradás miatt ezzel a lépéssel.
Nagy János képviselő
Attól félek ha majd azt mondják, hogy három önkormányzatból nem kell három polgármester,
majd az alpolgármester ellátja a feladatot. Önállóságunkat megvonják, igába hajtanak bennünket.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ezek a folyamatok képlékenyek mindaddig amíg a parlamentbe kézfelemelésre nem kerül sor.
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Toldi Zsolt megbízott jegyző
Jelen pillanatban a polgármesteri hivatal és nem az önkormányzat megszüntetéséről van szó.
Czombos Ferenc alpolgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, mely szerint a hivatal
2011. december 31-vel szűnik meg.

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

266/2011. (XI.15.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
megszüntetéséről szóló előterjesztés
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Toldi Zsolt megbízott
jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Petőfiszállás Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztését, és azt a határozat
mellékleteit képező okiratban elfogadja.
A Hivatal 2011. december 31-el szűnik meg a Megszüntető iratban foglaltak szerint.
A képviselő-testület felkéri a megbízott jegyzőt, gondoskodjon a változás
Törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséről.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Toldi Zsolt megbízott jegyző

Czombos Ferenc alpolgármester
Szavazásra bocsátom a Községi Önkormányzat által 2012. január 1-től ellátott szakfeladatokat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:
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267/2011. (XI.15.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás Községi Önkormányzat által
2012. január 1-től ellátott szakfeladatok
H a t á r o z a t:
Petőfiszállás Község Önkormányzat úgy határoz, hogy 2012. január 1-től az alábbi
szakfeladatokat látja el.
Száma

Megnevezése

Feladatmutató

522110

Közutak, hidak, alagutak )üzemeltetése,
Üzemeltetett hidak,
alagutak hossza Üzemeltetett útpálya
fenntartása
Hossza /km,m2/
Üzemeltetett hidak
,alagutak hossza km

5629172

Munkahelyi étkeztetés

6810001

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Értékesített ingatlanok
száma, átlagos értéke

6820011

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlanok száma

Bérbeadott, üzemeltetett
hasznos alapterület (m2)

6820021

Nem lakóingatlan bérbeadása

Ingatlanok száma

Bérbeadott, üzemeltetett
hasznos alapterület (m2)

8130001

Zöldterület kezelés

-

-

8411261

Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

-

-

8411911

Nemzeti Ünnepek programja (március 15., augusztus 20., október 23)

-

8411921

Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények

-

-

8414011

Önkormányzatok közbeszerzési
eljárásainak lebonyolításával
összefüggő szolgáltatások

Közbeszerzések
száma,átlagos értéke

-

8413545

Területpolitikai támogatások és
tevékenységek

8414021

Közvilágítás

-

-

Ellátást igénylők száma

Teljesítménymutató

Ellátottak száma
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8414031

Város- és község gazdálkodási m.n.s.
Szolgáltatások

-

-

8419011

Önkormányzatok,valamint többcélú
Kistérségi társulások elszámolása

8419021

Központi költségvetési befizetések

8425411

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő
tevékenységek

Ár- és belvízveszéllyel
Riasztások száma
érintett terület nagysága
(ha)

8621011

Háziorvosi ellátás

Bejelentett kártyák
száma

8623011

Fogorvosi alapellátás

Szerződött heti óraszám
Ellátandó lakosságszám

8690411

Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás

8690421

Ifjuság egészségügyi gondozás

8820001

Önkormányzati szociális támogatások
finanszírozása

-

-

8821111

Rendszeres szociális segély

Ellátást igénylők száma

Egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

8821121

Időskorúak járadéka

Ellátást igénylők száma

Egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

8821131

Lakásfenntartási támogatás normatív
alapon

Ellátást igénylők száma Egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

8821141

Helyi rendszeres lakásfenntartási
támogatás

Ellátást igénylők száma Egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

8821151

Ápolási díj alanyi jogon

Ellátást igénylők száma Egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

8821161

Ápolási díj méltányossági alapon

Ellátást igénylők száma Egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

8821171

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli
ellátás

A tárgyév során
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre
jogosultság
megállapítását
kérelmezők száma

8821181

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás A tárgyév során
kiegészítő
gyermekvédelmi
támogatást kérelmezők
száma

8821191

Óvodáztatási támogatás

A tárgyév során
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult,
pénzbeli ellátásban
részesültek száma
júliusban és
novemberben
Tárgyév során kiegészítő
gyermekvédelmi
támogatásban
részesülők száma éves
átlagban

Tárgyév során az
Tárgyév során
óvodáztatási támogatást óvodáztatási
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kérelmezők száma

támogatásban
részesülők száma

8821211

Helyi, eseti lakásfenntartási támogatás

Ellátást igénylők száma Egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

8821221

Átmeneti segély

Ellátást igénylők száma Egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

8821231

Temetési segély

Ellátást igénylők száma Egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

8821241

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A tárgyév során
rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatást kérelmezők
száma

8821251

Mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása

Ellátást igénylők száma Egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

8821291

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli
ellátások

Ellátást igénylők száma Egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

8822021

Közgyógyellátás

Ellátást igénylők száma Egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

8822031

Köztemetés

Köztemetést igénylők
száma

-

8899211

Szociális étkeztetés

Ellátást igénylők száma

Ellátottak száma

8899241

Családsegítés

Ellátást igénylők száma

Ellátottak száma

8899281

Falugondnoki tanyagondnoki
szolgáltatás

8899421

Önkormányzatok által nyújtott
lakástámogatás

Támogatást igénylők
száma

Átlagos támogatási
összeg

8899431

Munkáltatók által nyújtott
lakástámogatások

Támogatást igénybe
vevők száma

Átlagos támogatási
összeg

8904411

Közfoglalkoztatás (rövid időtartamú)

-

Foglalkoztatottak/
foglalkoztatási napok
száma

8904421

Közfoglalkoztatás (hosszabb
időtartamú)

-

Foglalkoztatottak száma

8904431

Egyéb közfoglalkoztatás

-

Foglalkoztatottak/
foglalkoztatási napok
száma

9603021

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

Száma

Megnevezése

Kapacitásmutató

A tárgyév során
rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatásban
részesülők száma

Szolgáltatással elért
lakosság átlagos
létszáma

Feladatmutató

Teljesítmény
mutató

Eredményességi
mutató
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9105011

Közművelődési Férőhely
tevékenységek függvényében a
és támogatásuk lehetséges
résztvevők
maximális
létszáma

9105021

Közművelődési
intézmények,
közösségi
színterek
működtetése

9311021

Sportlétesítmén
yek működtetése
és fejlesztése

Az intézmény
színtérszám (db)
hasznos alapterület
(m2), nyitvatartási
idő (hét/óra)

Látogatottság
/fő/
A tevékenység
időtartama,rends
zeressége /óra/
A működtetett Látogatottság
közművelődési (fő)
formák száma
(db)

Létesítményt
igénybe vevő
személyek
száma

Látogatottság, a
tevékenységre
fordított idő,a
rendszeresség
gyakoriságának
növekedése /%/
Intézmény,
színtérszám,
hasznos
alapterület,
nyitvatartási idő,
látogatottság
növekedése (%)

Létesítményben
rendezett
versenyek száma

Társulásban ellátott feladatok: Kiskunfélegyháza
8892011

Gyermekjóléti szolgáltatás

8899221

Házi segítségnyújtás

8510111

Óvodai nevelés és ellátás

8510121

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

8621021

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Társulásban ellátott feladatok: Csongrád
3811031

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

3821011

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2012. január 1.
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VI. napirend
E g y e b e k:

a.) A körjegyzőség számlavezető pénzintézetének kijelölése
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

Toldi Zsolt megbízott jegyző
A körjegyzőségnek külön számlával kell rendelkeznie s erről döntést kell hoznia a testületnek. A
helybéli Fókusz Takarékszövetkezet látná el ezt a feladatot. A másik két képviselő-testületnek is el
kell ezt fogadni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ehhez a bélyegzőink elkészítésére is sor kell, hogy kerüljön.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Folyamatban van csináljuk. Hozzájárulása kell a képviselő-testületnek, hogy ez megtörténjen.
Czombos Ferenc alpolgármester
Pálmonostora Önkormányzatának az OTP-nél van a számlája. Ehhez a másik önkormányzatnak
nincs beleszólása?
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Mindhárom testületnek döntést kell hoznia róla.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ha nincs felvetése senkinek szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:
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268/2011. (XI.15.) ÖKT. határozat
Körjegyzőség számlavezető pénzintézetének
kijelölése
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi Zsolt
megbízott jegyző - a körjegyzőség számlavezető pénzintézetének kijelöléséről szóló
– szóbeli előterjesztését, és úgy határoz, hogy a körjegyzőség számlavezetésével
2012. 01. 01-től a Fókusz Takarékszövetkezet Petőfiszállási Kirendeltségét bízza
meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a változás Törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetésére.
Határidő: 2011. december 05.
Felelős: Toldi Zsolt megbízott jegyző
b.) Bizottság tagjainak megválasztása
Czombos Ferenc alpolgármester
Velem egyeztetett a polgármester és jónak tartom az elképzelését. Egy képviselőnek két
bizottságban is kell tevékenykedni.
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Megkérdezem az új képviselőket, hogy a nyílt ülésen való megválasztásukhoz hozzájárulnak-e?
Torma István képviselő
Hozzájárulok a nyílt üléshez.
Gyöngyösi Péter Balázs képviselő
Hozzájárulok a nyílt üléshez.
Czombos Ferenc alpolgármester
Az Ügyrendi bizottság tagjának javaslom Gyöngyösi Péter Balázs képviselőt. Nagy János
képviselőt szeretnénk két bizottsági tagsággal megbízni. Sok közéleti munkát vállal, a folyamatos
szókimondásra sem rest.
Rádi Györgyi képviselő
Egyetértek az elképzeléssel, tudja képviselni az elveket. Arra kérlek vállald el ezt a feladatot.
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Nagy János képviselő
Nem veszem megtiszteltetésnek, de képviselő-társam emlékének adózva elvállalom, a nyílt
üléshez hozzájárulok, a szavazásban érintettségem miatt nem kívánok részt venni.
Czombos Ferenc alpolgármester
A Pénzügyi bizottság tagjának javaslom Torma István képviselőt.
Megkérdezem a képviselőket, hogy elfogadható-e ez az elképzelés.
Gyöngyösi Péter Balázs képviselő
Elfogadom az ügyrendi bizottsági tagságot. A szavazásban érintettségem miatt nem kívánok részt
venni.
Torma István képviselő
Az ügyrendi bizottságban szerettem volna inkább dolgozni, de elfogadom a pénzügyi bizottsági
tagságot. A szavazásban érintettségem miatt nem kívánok részt venni.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (4 igen) szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:

269/2011. (XI.15.) ÖKT. határozat
Bizottságok tagjainak megválasztása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester
- a bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló – szóbeli
előterjesztését, és úgy határoz, hogy az ügyrendi bizottság tagjának Gyöngyösi Péter
Balázs és Nagy János képviselőket, a pénzügyi bizottság tagjának Torma István
képviselőt választja meg.

d.)Jegyző helyettesítésével kapcsolatos felkérés
Czombos Ferenc alpolgármester
Arra az esetre, amennyiben a regnáló jegyzők benyújtják pályázatukat a körjegyzői illetve aljegyzői
feladatok ellátására a helyettesítést meg kell oldani. A feladat ellátására Tiszaalpár jegyzőjét Dr.
Menyhárt Anettet javaslom felkérni, aki az előzetes egyeztetés alapján vállalta ezt a feladatot.
Szavazásra bocsátom az elhangzottakat.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:
270/2011. (XI. 15.) ÖKT. határozat
Felkérés jegyző helyettesítésére
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – a Jegyző helyettesítésére vonatkozó – előterjesztését és az alábbiak
szerint határoz:
A képviselő-testület felkéri Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestületét, engedélyezze, hogy Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője,
Dr. Menyhárt Anett helyettesítse Petőfiszállás Község Megbízott Jegyzőjét a
képviselő-testületi üléseken a jegyzői feladatok ellátásában, Petőfiszállás,
Pálmonostora és Gátér Községek Körjegyzőségének körjegyzői és aljegyzői
munkakörök betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásával kapcsolatos napirendek
tárgyalásakor, és a szakmai teendők ellátásában.
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: azonnal
Czombos Ferenc alpolgármester
A képviselők az alakuló ülésen úgy nyilatkoztak, hogy a bizottsági tiszteletdíjukról lemondanak,
ezt az összeget külön tartják nyilván, s közösen döntenek annak a falu javára történő
felhasználásáról. Kérem az újonnan megválasztott képviselőket, hogy nyilatkozzanak, hogy
elfogadják-e.
Gyöngyösi Péter Balázs képviselő
Nyilatkozom, hogy az Ügyrendi bizottsági tiszteletdíjamról lemondok a falu javára.
Torma István képviselő
Nyilatkozom, hogy a Pénzügyi bizottsági tiszteletdíjamról lemondok a falu javára.
Nagy János képviselő
Nyilatkozom, hogy az Ügyrendi bizottsági tiszteletdíjamról lemondok a falu javára

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(7 igen) a következő határozatot hozza:
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271/2011. (XI.15.) ÖKT. határozat
Bizottsági tiszteletdíjról való lemondás
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
Gyöngyösi Péter, Torma István és Nagy János képviselőknek a bizottsági tagságért
járó tiszteletdíjának a lemondását a községi javára.

Szász János polgármester
A 2010. évi alakuló ülésen a polgármesteri költségtérítésem teljes összegét felajánlottam a falu
javára. A családomban bekövetkező tragédia miatt módosítanám a felajánlásomat. A
költségtérítésem lemondása a bizottsági tiszteletdíjnak megfelelő összeg erejéig szólna. Kérem a
testület a felajánlásom ilyen mértékű elfogadását.
Czombos Ferenc alpolgármester
Szavazásra bocsátom a polgármester által elmondottakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(6 igen) a következő határozatot hozza:
272/2011. (XI.15.) ÖKT. határozat
Polgármester költségátalányáról való
lemondás módosítása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szász János polgármester
kérésére a 164/2011.(VI.29.) ÖKT. határozatát - mely a polgármester részére
megállapított költségátalányról való lemondásáról szól - 2011. november 1-től
hatályon kívül helyezi
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A Képviselő-testület Szász János polgármester felajánlását – amelyben 2011.
november 1-től a költségátalány bizottsági tiszteletdíjnak megfelelő összegéről a
község javára lemond - tudomásul veszi és elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat tartalmát vegye
figyelembe a következő rendeletmódosításnál.
Felelős:
Szász János polgármester
Határidő: folyamatos

e.) Mikulás ünnepség anyagi támogatása

Rádi Györgyi képviselő
A Mikulás ünnepséget faluszinten szoktuk megszervezni, a Nagycsaládosok Egyesülete a
szervező. Most nem nyertek pályázaton támogatást, így csak anyagi segítség mellett tudják
megfelelő módon megrendezni az ünnepséget. Az ajándékot nem a Nagycsaládosok gyerekeinek
adják, hanem a falu gyermekeinek. 50.000 Ft-ot támogatás mellet megfelelő csomagot tudnának
összeállítani a gyerekek részére. Tavaly 150 gyermek kapott ajándékot, körül-belül 300 Ft
értékben. Érkezett egy ajánlat műsoros mikulás vonatkozásában 70.000 Ft-ért, amelynek
keretében külön műsort is adnának.
Szász János polgármester
A Mikulás ünnepség tekintetében kötelesek vagyunk segíteni a falu gyerekeinek.
Czombos Ferenc alpolgármeste
Az 50.000 Ft-ot támogatni tudom.
Nagy János képviselő
Sokallom 70.000 Ft-ért a műsoros mikulást. Nem tudom mennyi az egy havi lemondott bizottsági
illetményünk, de körül-belül ezen összeg körül van. Ezt javasolnám elfogadni, s inkább csomagot
adjunk a gyerekeknek.
Rádi Györgyi képviselő
Az egy havi tiszteletdíj felajánlását – ha azzal mindenki egyetért –megköszönném. Az ajándék
vásárlásakor a számlát a polgármesteri hivatal nevére kérnénk.
Czombos Ferenc alpolgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a Mikulás ünnepség megrendezésére a
felajánlást, ami egy havi bizottsági tiszteletdíj.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal
(7 igen) a következő határozatot hozza:
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273/2011. (XI.15.) ÖKT. határozat
Mikulás ünnepség anyagi támogatása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Czombos
Ferenc képviselő előterjesztését és úgy határoz, hogy az Önkormányzat a
Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületével megszervezi a 2011. évi települési
Mikulás ünnepséget. A testület az ajándék csomagok megvásárlására a bizottsági
tagok egy havi illetményének megfelelő összeget ajánl fel, amely összesen 178.000
Ft.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy ezen
határozat tartalmát vegye figyelembe a következő rendelet módosításnál.
Felelős:

Szász János polgármester
Toldi Zsolt megbízott jegyző

Határidő: 2011. november 30.
Czombos Ferenc alpolgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület nyílt
ülését l6 órakor bezárom.
K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Czombos Ferenc
alpolgármester

Gyöngyösi Péter Balázs

Toldi Zsolt
megbízott jegyző

Homoki-Szabó József
jegyzőkönyv-hitelesítők
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