JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én a
Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről.
Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Szász János polgármester
Czombos Ferenc alpolgármester
Gyöngyösi Péter képviselő
Homoki-Szabó József képviselő
Nagy János képviselő
Rádi Györgyi Magdolna képviselő
Torma István képviselő
(6 fő képviselő-testületi tag)
Tanácskozási joggal jelen van:
Toldi Zsolt körjegyző
Dr.Torma Andrea aljegyző
Meghívottként jelen van:
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Tóth Vince Ügyrendi Bizottság tagja
Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs

Szász János polgármester
14 órakor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselőből mindenki
jelen van, így a polgármesterrel jelen van 7 fő.
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv hitelesítésére
Rádi Györgyi és Gyöngyösi Péter képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal elfogadja a 2012. február 14-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének és
jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.
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Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az egyebek napirendi pontok közé vegyük fel az alábbiakat:
Torma István képviselő iskolával kapcsolatos bejelentését, illetve a Művelődési házban tartandó
rendezvény engedélyezését.
Javaslatot teszek az ülés napirendjére az alábbiak szerint:

1.) Előterjesztés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Szász János polgármester
2.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

3.) Előterjesztés Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
4.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat középtávú tervének tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

5.) Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának tárgyában
Előadó: dr.Torma Andrea aljegyző, Toldi Zsolt körjegyző
6.) Előterjesztés a gyermekjóléti szolgálat működésének biztosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
7.) Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
tagönkormányzatai között a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására létrejött
megállapodás módosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
8.) E g y e b e k:
a.) Művelődési házban tartandó rendezvény engedélyezése
b.) Iskolával kapcsolatos bejelentés
9.) Zárt ülés:
- egyedi kérelmek elbírálása
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző
- önkormányzati területtel kapcsolatos birtokvitásról tájékoztatás
Előadó: Szász János polgármester
- tájékoztatás a krízis segélyek kiosztására vonatkozóan
Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal (7
igen) elfogadja a 2012. február 14-i testületi ülés napirendjére tett javaslatot.
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I. napirend
Előterjesztés a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Táblázatba foglaltuk az előző testületi ülés határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a beszámolót.

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

szavazati

31/2011. (II. 14.) 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 elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester
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I. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2011. évi
költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta.
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal ( 7 igen)
elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletének módosítására az alábbiak szerint:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2012. (II. 14.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.
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III. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, megvitatásra javasolja a képviselő-testület felé.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, a felvetésekkel egyetért, az iskolával kapcsolatos
költségvetési kérdéseket a képviselő-testület számára javasolja megvitatásra.
Czombos Ferenc alpolgármester
Az iskola működéséhez a pénzt biztosítania kell a képviselő-testületnek. A megbízott intézményvezetőt
kérdezném, hogy az iskola költségvetését az állami normatíva fedezi-e. Amennyiben nem tudja fedezni,
akkor azt 30-35 millió forinttal ki kell egészíteni. Mivel úgy tudom, hogy az állami normatíva nem fedezi
az iskola költségvetését, véleményem szerint a pedagógusok területi pótlékára ne adja meg a fedezetet a
képviselő-testület.
Szász János polgármester
Nem tudjuk mi lesz szeptember 1-től az intézményünk sorsa. Nem tudjuk például, hogy lesz-e
létszámcsökkentés. Közel 35 millió forint az iskola önkormányzati támogatása, szeptember l-től pedig
valószínűleg visszakapjuk az óvodánkat is, ami újabb 2-3 millió Ft kiadást fog jelenteni. Lesz egy állami
iskolánk, ami félig a miénk. Egységes véleménye-e a tantestületnek a területi pótlék kérése, mivel a
tavalyi évben mindenki lemondott erről?
Rádi Györgyi képviselő
Mindannyian tudjuk, hogy sosem tudtuk az állami normatívából működtetni az iskolát, ez a pénz az
iskola működésének felére sem volt elég. Szerencsétlen dolog, hogy így állapítanak meg béreket. A
szűkös anyagi helyzet miatt el tudtuk érni, hogy a pedagógusok a területi pótlékukról lemondtak. Mivel
azonban ez kötelező juttatás, ezért biztosítani kell rá a forrást. Nem követelőzni akarok, de benne van a
jogosan járó bérben.
Tóth Vince az Ügyrendi bizottság tagja
Három kérdésem van ezzel kapcsolatban. Valóban jogszabály írja elő a területi pótlékot? A képviselőtestület fog-e határozatot hozni? A képviselő-testület hozhat-e jogellenes határozatot.
Toldi Zsolt körjegyző
A közoktatási törvény felsorolja a kötelező pótlékokat, a területi pótlék ilyen kötelezően adandó pótlék.
Jogszabálysértő döntést nem hozhat a testület.
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Rádi Györgyi képviselő
Azt, hogy hogyan tudnánk az összegből lefaragni, nem tudom. Nem tudom azt sem, hogy szeptember
1-től hogyan fogják államosítani az iskolát, s szeptembertől például a Kormányhivatal fog-e mindenkit
kinevezni. Ha szeptember 1-ig állapítanánk meg területi pótlékot, az nem tudom törvényes-e?
Toldi Zsolt körjegyző
A személyi juttatásokat egész évre tervezzük.
Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
A költségvetés naptári évre szól. Erről még nem láttam írásos dokumentációt, hogy az iskolának mi lesz
a sorsa. Teljes költségvetési évre tervezünk. Az, hogy töredék évre tervezzünk, ilyen nincs. Jelenleg még
az állami kézbe adás formája nem ismert, ezért minden kiadást egész évre terveztünk.
Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A területi pótlékot meg kell adni, a törvény alapján ez jár, ennek összege 432.000 Ft. Dönthet úgy a
testület, hogy a bértömeghez nem nyúl hozzá és az intézmény részére biztosítja a területi pótlékot,
ugyanakkor 1,2 %-os kötelező bérmegtakarítást irányoz elő. Ezzel minden elvárásnak jelenleg eleget
tudunk tenni.
Szász János polgármester
Margitka felvetését támogatom. A pedagógusok azt mondják, hogy nekik a területi pótlék jár. Miért
nem jönnek el a testületi ülésre és itt mondanák el kérésüket.
Rádi Györgyi képviselő
A pedagógusok nem követelték a területi pótlékot, hanem csak jelezték felém. Nekem kötelességem
idehozni a testület elé a kérésüket. Megpróbálhatjuk a Margitka módszerét is, nem garantálom, hogy így
elegendő lesz az előirányzat.
Nagy János képviselő
Ez az út törvényes és járható?
Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Igen törvényes.
Nagy János képviselő
Szeptemberben a testületnek joga és módja lesz visszatérni erre. Szeptemberben már konkrétan látjuk a
helyzetet és további döntést tudunk hozni.
Homoki-Szabó József képviselő
Az iskolára szükség van. A pedagógusoknak van egy erős szakszervezete, akik el tudják érni, hogy
megkapják ami őket megilleti. Az önkormányzatnak 35 millióval kell kipótolni, hogy működni tudjon az
iskola. Pozitívabb hozzáállást lehetne tőlük kérni. Kicsivel lojálisabbnak kellene lenni. Már régebben is
mondtam, hogy próbáljunk meg egy külső szakértőt felkérni, vizsgálja meg, hogy tudnánk az iskolát
hatékonyabban működtetni. Nem biztos, hogy kell 13 nevelő. Ez eddig nem történt meg, mindenki félti
a munkahelyét, s egyszer sem biztos, hogy bírja a falu ezt.
Rádi Györgyi képviselő
Az oktatási törvény megoldja majd a létszámcsökkenést. Szeptember 1-től még csökkentjük az órákat.
Rosszul érzem magam, mert azt érzem, hogy követelőzőnek tűnünk.
Szász János polgármester
Bizonytalan év előtt állunk, s azt, hogy milyen formában működhet az intézmény, nem lehet tudni.
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Homoki-Szabó József képviselő
Gondoljunk bele, hogy az iskolának 35 millió Ft-ot oda adunk, s mekkora fejlesztéseket tudnánk ezen a
pénzen végig vinni.
Rádi Györgyi képviselő
Azért, mert az iskola így működik, azért van neked is és ennyi embernek munkahelye.
Homoki-Szabó József képviselő
Sokba van az iskola, természetesen oda kell adni ami törvényesen jár.
Szász János polgármester
Ebben a formában hogyan tudunk tovább haladni?
Toldi Zsolt körjegyző
Határozatot kell hozni, hogy a testület a költségvetési rendeletbe a területi pótlékot be kívánja építeni
továbbá, hogy az intézmény költségvetésében a személyi juttatás tekintetében 1,2 %-os bérmegtakarítást
ír elő.
Czombos Ferenc alpolgármester
Az iskola személyi juttatás keretéből 1,2 % megtakarítást várunk el, ugyanakkor a területi pótlékot ki
kell fizetni. Megtakarítást várunk el, hogy a másik kötelező juttatást kifizessük belőle.
Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Két különböző dologról van szó. A területi pótlék a személyi illetmény része, az elvárt megtakarítás
pedig a bértömeg része. Ha egy dolgozó megkapja a területi pótlékot teljesül a törvényi elvárás, ha
viszont ugyanaz a dolgozó távol van, esetleg betegségből, bekövetkezik a bértömeg megtakarítása.
Toldi Zsolt körjegyző
Elvárás és nem kötelezően végrehajtandó utasítás, hogy az iskola eleget tudjon tenni ennek a
bérmegtakarításnak.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ezzel még matematikailag nem biztos, hogy megoldottuk.
Nagy János képviselő
Mindig szokott bérmaradvány lenni.
Szász János polgármester
Az óvodát a költségvetés területén tegyük rendbe.
Rádi Györgyi képviselő
Konkrétan mennyi az-az összeg, amit az óvodához át kell adni.
Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Amit át kell adni az 7.968.000 Ft.
Czombos Ferenc alpolgármester
Az óvodánál naptári évi költségvetéséről van szó. Szeptember 1-től valószínűleg a Petőfiszállási
Önkormányzathoz fog tartozni az óvoda, de most egész évre kell tervezni. Van-e lehetőség ezt
júliusban felülvizsgálni?
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Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Igen van lehetőség a felülvizsgálatra. Az óvoda költségvetése teljes évre készült el. Úgy tudom, hogy itt
sem született döntés, hogy szeptember hóban visszakerül-e az óvoda az önkormányzathoz. Ez
feladatátadás lesz az önkormányzatok között. Kb. 2-2,5 millió Ft plusz kiadást jelent az
önkormányzatnak ha az óvoda szeptember hótól visszakerül.
Toldi Zsolt körjegyző
Egész évre kell tervezni, ha augusztus 3-ig átadásra kerül az intézmény, elszámolásra kerül a sor.
Czombos Ferenc alpolgármester
Attól félünk, hogy az átadott pénzből nem látunk semmit.
Nagy János képviselő
Csökkenteni kell az általuk kért önkormányzati hozzájárulás összegét.
Toldi Zsolt körjegyző
Amit át kell adni az önkormányzatnak az 7.968.000 Ft, a társulás által igényelt kistérségi normatíva
3.005.000 Ft, az intézményi ellátási díjak 575.000 Ft, a Kiskunfélegyháza által igényelt normatív
támogatás 7.279.000 Ft, s Petőfiszállás ad át 7.968.000 Ft-ot, így lesz a bevételi főösszeg 18.827.000 Ft a
kiadási főösszeggel megegyezően.
Rádi Györgyi képviselő
Kérdésem, hogy az állományba nem tartozó juttatásai soron a 878.000 Ft mit takar?
Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A felmentett munkavállaló felmentési időre járó bére.
Toldi Zsolt körjegyző
Felsorolja az óvoda költségvetéséből a kiadásokat az előterjesztés melléklete szerint.
Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Az Önkormányzati hozzájárulást kell jóváhagynia a testületnek a rendeletben, a 7.968.000 Ft-ot, amrely
már a csökkentett összeg.
Rádi Györgyi képviselő
Az átadandó pénzeszköznél 8.861.000 Ft van, azt hittem ez az óvoda. Mit takar a fennmaradó összeg?
Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
A Kistérségi Társulásnak egyéb jogcímen átadott összeg a többi.
Homoki-Szabó József képviselő
A Polgárőrség kérelmével kapcsolatban van-e elképzelése valakinek?
Szász János polgármester
A rendőrség az 50.000,- Ft-os támogatást szeretné MOL kártya formában kapni.
Torma István Képviselő javaslata volt, hogy a rendőrség 50.000,- Ft-os támogatását adjuk inkább a
polgárőrségnek.
Javasolnék a polgárőrség támogatására 300.000,- Ft-os támogatási összeget.
Homoki-Szabó József képviselő
A polgárőrség támogatására javasolnék 300.000,- Ft-ot, a rendőrségnek pedig 50.000,- Ft támogatást.
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Rádi Györgyi képviselő
A parkfenntartásra az 1,75 fő létszám konkrétan mit takar?
Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A Városüzemeltetésnél működik, a karbantartó és a takarítói létszám van benne.
Homoki-Szabó József képviselő
A sportpálya felújítása pályázat megvalósítását tervezzük-e az idei évben?
Czombos Ferenc alpolgármester
Támogatnám a felújítást, de vannak fenntartásaim. A felújítás közel 4 millió forintba kerülne, nagyon
soknak tartom ezt az összeget.
Szász János polgármester
A géppark pályázat mellett támogatnám a sportpálya felújítását kb. 1 millió forinttal, amelynek
keretében egy kézi locsolórendszert kellene kiépíteni a sportpályán.
Toldi Zsolt körjegyző
A vis maior támogatás igénylésénél merült fel saját tervezett előirányzat szükségessége, a tartalékból
30.000 Ft-ot kellene elkülöníteni a céltartalékra.
Szász János polgármester
Megköszönöm a hozzászólásokat, amennyiben nincs több észrevételük, szavazásra bocsátom, hogy a
költségvetési rendelet az alábbi döntések figyelembe vételével készüljön el: az iskolánál 1,2 %-os
személyi juttatás megtakarítása és 150.000 Ft értékben 1 db számítógép vásárlása, a polgárőrségnek
300.000 Ft , a rendőrségnek 50.000 Ft-os támogatás, a katasztrófavédelemre 30.000 Ft.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen) szavazattal a
következő határozatot hozza:
32/2012. (II. 14.) ÖKT. határozat
A Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetése
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester előterjesztését - a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetés rendelet
tervezetére - és a költségvetési rendelet végleges elkészítésénél az alábbi döntéseket kéri
beleépíteni a rendeletbe:
•
•
•
•
•

Az iskolánál a kiadási főösszeg változása nélkül biztosítani kell a területi pótlékot,
az 1,2 %-os elvárt bérmegtakarításból,
Az iskolának 1 db számítógép vásárlása 150.000 Ft értékben,
A polgárőrség részére 300.000 Ft támogatás.
A rendőrség részére 50.000 Ft támogatás,
A katasztrófa védelemre 30.000 Ft önerő, a céltartalékon elkülönítve.

Határidő: azonnal

Felelős:

képviselő-testület
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Szász János polgármester
A határozatban szereplő döntések rendeletbe foglalása után szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal ( 7 igen)
elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét a Petőfiszállás Község Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről az alábbiak szerint:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendelete
Petőfiszállás Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

IV. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat
középtávú tervének tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.
Toldi Zsolt körjegyző
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29. § (3) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a
353/2011. Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1)
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bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg a határozat tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen) szavazattal a
következő határozatot hozza:
33/2012. (II. 14.) ÖKT. határozat
A Községi Önkormányzat középtávú terve
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester előterjesztését és a Községi Önkormányzat „Adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit” az
alábbiak szerint határozza meg a 2012-es költségvetési évre és az azt követő három évre.
adatok ezer Ft-ban
2012.

2013.

2014.

2015.

Kötelezettségek:
Az önkormányzatnak ilyen
kötelezettsége nincs.
Bevételek:
Helyi adó /iparűzési adó/
Önk.vagyon értékesítés
Osztalék, hozam
Tárgyi eszköz értékesítés
Birság, pótlék, díj
Kezességváll.kapcs.megtérülés

50.000
500
-

50.000
500
-

50.000
500
-

50.000
500
-

Összesen:

50.500

50.500

50.500

50.500

Határidő: folyamatos
Felelős. Polgármester

Körjegyző
Aljegyző
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V. napirend
Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet módosításának tárgyában

Előadó: dr.Torma Andrea aljegyző, Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.

Dr.Torma Andrea aljegyző
A rendelet-tervezet tartalmazza a helyi lakásfenntartási támogatás hatályon kívüli helyezéséről szóló
rendelkezést, amely törvényi kötelezettség. Akik a településen benyújtották kérelmüket a normatív
lakásfenntartási támogatás megállapítására, azok valamennyien megfeleltek a feltételeknek. A helyi
lakásfenntartási támogatásban részesülő 1 fő 1 éves jogosultsága január 31-én járt le. A normatív
lakásfenntartási támogatásról való döntés hatáskörét a képviselő-testülettől a jegyző hatáskörébe
helyezték január 1-től.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a rendelet módosítást elfogadásra javasolja.
Véleményem szerint a krízis helyzetre való tekintettel biztosított átmeneti segély szabályozásán
változtatni kellene, hogy legyen lehetőség a rendeletben szereplő módon támogatni a rászorulókat.
Toldi Zsolt körjegyző
A rendeletünkben az alábbi krízis helyzetek szerepelnek: elemi kár és haláleset. Most kiegészítésre
kerülhetne a krízishelyzet a rendkívüli időjárással, ilyen például a közlekedést lehetetlenné tevő nagy
mennyiségű havazás és esőzés.
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a kiegészítéssel együtt a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal ( 7 igen)
elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátások szabályozásáról az alábbiak szerint:

13

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendelete
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátások szabályozásáról
szóló 8/2006. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.

VI. napirend
Előterjesztés a gyermekjóléti szolgálat működésének
biztosítása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt körjegyző
A képviselő-testület a 2011. október 10-én megtartott ülésén döntött arról, hogy a Kiskunfélegyházi
Többcélú Önkormányzati Társulás keretében ellátott gyermekjóléti szolgálat működtetésének jelenlegi
formáját 2012. március 31-ig elfogadja és a szabályszerű működtetéshez szükséges többletköltségek –
családgondozó, pszichológus, fejlesztő pedagógus, jogász díjazása – biztosítására ezen időpontig
kötelezettséget vállal. A gyermekjóléti szolgáltatás 2012. évben is az önkormányzat által kötelezően
biztosítandó személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásnak minősül, tehát
gondoskodni kell annak működtetéséről. Kérem a képviselő-testületet, hogy a gyermekjóléti szolgálat
jelenlegi formában való működtetését illetve az ahhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítását 2012.
június 30-ig hagyja jóvá.
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen) szavazattal a
következő határozatot hozza:

34/2012. (II. 14.) ÖKT. határozat
A gyermekjóléti szolgálat működtetésének
biztosítása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
keretében ellátott gyermekjóléti szolgáltatás működtetéséről szóló – előterjesztését s úgy
határoz, hogy az abban foglaltakat tudomásul veszi, a feladat jelenlegi formában való
ellátását 2012. június 30-ig jóváhagyja, valamint az ahhoz szükséges pénzügyi fedezet
biztosítására fenti időpontig kötelezettséget vállal.
Felelős:

Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos

VII. napirend
Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai között a
gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására
létrejött megállapodás módosítása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt körjegyző
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Kunszállás esetében volt már korábban egy határozat, amellyel hozzájárult a megállapodás
módosításához, azonban a társulásból való kilépés és az új működési engedély kiadása nem esett egy
időpontra, ezért van szükség egy módosító határozatra.
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen) szavazattal a
következő határozatot hozza:
35/2012. (II. 14.) ÖKT. határozat
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás tagönkormányzatai között a „gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására” létrejött megállapodás módosítása

HATÁROZAT
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János polgármester
előterjesztését és a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
tagönkormányzatai között a „gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására” létrejött
megállapodás módosítása tárgyában az alábbi döntést hozza:
1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a tagönkormányzatok és Kiskunfélegyháza Város

Önkormányzata között a „gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátása” tárgyában
létrejött megállapodás III. számú módosítását.
Petőfiszállás Község Önkormányzata nevében felkéri a Polgármestert 2012.
március 31-jei hatállyal annak aláírására.

2.) A Képviselő-testület 13/2012. (I.25.) számú ÖKT. határozatát teljes terjedelemben

visszavonja.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Szász János polgármester

VIII. napirend
E g y e b e k:
Művelődési házban tartandó rendezvény engedélyezése
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Szász János polgármester
Megkeresés érkezett Sallai János a Majsa-Pite Sütőipari Kft. részéről, hogy a Művelődési Házban
pénteken discót szeretnének tartani, és a terembérleti díj mérséklését kérik.
Gyöngyösi Péter képviselő
Régen volt discó a Művelődési Házban. Féltem a nagyterem padlózatát a táncolók mitt, de meg kellene
próbálni. Olyan szerződést kellene velük kötni, hogy minden anyagi és jogi felelősség a rendezvény
szervezőit terheli.
Rádi Györgyi képviselő
Örülnék ha lenne ilyen lehetőség, csak a terem tisztaságát, a falakat féltem.
Homoki-Szabó József képviselő
A rendről a rendezvény szervezői gondoskodnak. A lehetőséget meg kell adni, elsőként legyen ingyenes
az épülethasználat.
Toldi Zsolt körjegyző
A zenés, táncos rendezvények engedélyhez kötöttek. Mindenfajta engedélyt a rendezvény szervezőinek
kell beszerezni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Javaslatom, a testület járuljon hozzá, hogy díjmentesen igénybe vegyék a művelődési házat, s minden
jogi felelősség a rendezvény szervezőit terheli.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az alpolgármester javaslatát

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen) szavazattal a
következő határozatot hozza:
36/2012. (II. 14.) ÖKT. határozat
Hozzájárulás a Művelődési ház magánrendezvény
céljából történő használatához
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – Sallai János Majsa-Pite Sütőipari Kft. megkeresése a Művelődési Házban
tartandó rendezvénnyel kapcsolatos hozzájárulás tárgyú – előterjesztését s úgy határoz,
hogy 2012. február 24-én tartandó zenés rendezvény (discó) megtartásához díjmentesen
rendelkezésre bocsátja a Művelődési házat.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy a rendezvénnyel
kapcsolatos minden jogi és anyagi felelősség a rendezvény szervezőit terheli.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2012. február 24.
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b. Iskolával kapcsolatos bejelentés
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi.

Torma István képviselő
Az iskolával kapcsolatosan szeretném előterjeszteni az iskola névváltoztatására vonatkozó javaslatom.
Javaslom az iskola nevét „Szász Magdolna” névre változtani. Törvényes akadálya nincs, a hozzátartozók
hozzájárultak a névváltoztatáshoz.
Szász János polgármester 16 óra 25 perckor elhagyja az ülésteremet, ettől az időponttól Czombos Ferenc alpolgármester
vezeti a testület ülését.
Homoki-Szabó József képviselő
Érzékeny kérdés ez, nemcsak iskolaigazgató volt ő, hanem képviselő is. A Jegyző Urat szeretném
megkérdezni, hogy jogi úton hogyan lehet ezt megvalósítani, az adminisztrációs költsége mennyi
Toldi Zsolt körjegyző
A képviselő-testület hatásköre az intézmények elnevezéséről való döntés illetve azok megváltoztatása is.
A törzskönyvi nyilvántartáson, illetve egyéb hivataloknál ( például NAV) valamint a helyi
dokumentációkon át kell vezetni ezeket a módosításokat. Csekély adminisztrációs teher jelentkezik csak.
Ha a képviselő-testület ezt támogatja, akkor a hivatal a döntést végrehajtja.
Rádi Györgyi képviselő
Kettős érzés van bennem. Magdit szerettem nagyon, s ezt az iskolát ezen a néven is nagyon szeretem.
Magdi ez ellen a döntés ellen tiltakozna, minden tiszteletet megérdemel, de hozzánk nőtt ez az iskola
ezen a néven és ahhoz is ragaszkodnék.
Czombos Ferenc alpolgármester
Maga ez a bejelentés annyira meglepett, hogy nem igazán tudok a mai napon ebben állást foglalni.
Nálunk „igen” és „nem” szavazás van, de az álláspontomat egyikkel sem tudom jelenleg kifejezni, én
ma ebben a kérdésben nem tudok döntést hozni.
Homoki-Szabó József képviselő
Annyira itt van a tragédia közelsége, hogy elfogulatlanul nem tudnánk dönteni. Hagyjuk még érlelődni
ezeket a dolgokat, s egy későbbi időpontban visszatérünk rá.
Nagy János képviselő
Nem szeretnék sem igennel, sem nemmel szavazni. A lakosság körében kellene közvélemény kutatást
tartani. Ne én döntsem el, hogy mennyire tiszteljenek, vagy ne tiszteljenek egy személyt.
Rádi Györgyi képviselő
Azt is figyelembe kell venni, hogy mit szólnának ehhez az iskolás gyerekek.
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Czombos Ferenc alpolgármester
Például egy róla szóló alapítványt jobban tudnék támogatni. Nem tudom, hogy úgy elfogadható-e, hogy
örömmel veszi a testület a felvetést, de a mai napon ebbe nem tud döntést hozni.

Czombos Ferenc alpolgármester
Komoly átfogó, minden embert érintő dologról van szó, jobban körbe kellene járni.
Homoki-Szabó József képviselő
Ha megmarad a nyolc osztály és a törvényi változásokat is látjuk már, akkor térjünk vissza erre, s
nézzük meg, hogy halálának első évfordulójára megtörténhetne-e ez.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
Czombos Ferenc alpolgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület nyílt ülését 17
órakor bezárom.

K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Toldi Zsolt
körjegyző

Czombos Ferenc
alpolgármester
16 óra 25 perctől

Rádi Györgyi

Gyöngyösi Péter
jegyzőkönyv-hitelesítők

