
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. március 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
                       

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                                  

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 Torma István   képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal elfogadja a 2012. március 14-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének  
és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.



Szász János polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére az alábbiak szerint:  

1.) Előterjesztés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
            Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló önkor-
            mányzati rendelet módosítása tárgyában 

Előadó: Toldi  Zsolt körjegyző

           
3.) Előterjesztés a vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 18/2006.(IX.15.)

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése tárgyában
Előadó: dr.Torma Andrea aljegyző

4.) Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának 7. számú módosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

5.) Előterjesztés a lomtalanítási hulladék gyűjtésének időpontja tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

6.) Előterjesztés a Vis maior támogatás igénylése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester 

7.) Előterjesztés a KEOP 1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási  
rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT,  
üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

8.) E g y e b e k:
Előadó: Szász János polgármester

a.) Vezér Ferenc Atya újratemetésével kapcsolatos tájékoztatás
b.) Önkormányzati tulajdonú földterület megvásárlása iránti kérelem
c.) Sportpályára asztalok, padok készítésének árajánlata  
d.) Temetőbe tuják, fák ültetése árajánlat
e.) Hivatal teraszának burkolása - árajánlat 
f.) Szívbarát Egyesület kérelme 
g.) Betegszállítással és gyermekszállítással kapcsolatos kérdések
h.) Előterjesztés a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére történő hozzájárulásként  

befizetett és fennmaradt önerő átutalása tárgyában
i.) Tájékoztatás az Óvoda nyári nyitva tartásáról
j.) Konyhai edények vásárlása a Karitász szervezet részére
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k.) Iskoláskorú tanulók beíratásának időpontjáról döntés

9.) Zárt ülés:
           -Egyedi szociális  kérelem  elbírálása

         Előadó: Toldi Zsolt jegyző

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(7 igen)  elfogadja a 2012. március 14-i  testületi ülés napirendjére tett javaslatot.

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)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:

                                                             
40/2012. (III. 14.) ÖKT. határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról

H A T Á R O Z A T :

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.
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Határidő: folyamatos
Felelős:  Szász János polgármester

II. napirend

Előterjesztés az egyes gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet

módosítása tárgyában

Előadó:  Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az  Ügyrendi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot,  s  azt  egyhangú  szavazattal  elfogadásra 
javasolja. 

Toldi Zsolt körjegyző
A vonatkozó törvény módosításából adódó kötelezettség miatt  kell  a  rendeletet  módosítani a 
tervezetben  foglaltak szerint.

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  Az  egyes  gyermekvédelmi  ellátások  helyi  
szabályairól  szóló  27/2004.(XII.  15.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  az  alábbiak  
szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

4/2012. (III. 15.)
önkormányzati rendelete

Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
szóló 27/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
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A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

III. napirend

Előterjesztés a vízdíj hatósági árának megállapításáról
 szóló 18/2006.(IX.15. önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezése tárgyában

Előadó:  dr.Torma Andrea aljegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja. 
Törvényi változás miatt volt szükség a rendelet hatályon kívül helyezésére.

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 vízdíj  hatósági árának megállapításáról  
szóló  18/2006.  (IX.15.)  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről   az  alábbiak  
szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

5/2012. (III. 15.)
önkormányzati rendelete

A vízdíj hatósági árának megállapításáról
szóló 18/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről  

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

Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának

7. számú módosítása tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A Kiskunfélegyházi  Többcélú  Kistérségi  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodásának 
módosításáról van szó, amely jogszabályi változás miatt szükséges.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

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

41/2012. (III. 14.) ÖKT. határozat
A „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás Társulási Megálla-
podásának 7. számú módosítása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyja,  hogy  a 
Kiskunfélegyházi  Többcélú  Kistérségi  Önkormányzati  Társulás  Társulási 
Megállapodás módosuljon a 7. számú módosítással egységes szerkezetben.

Határidő: 2012. március 19. 
Felelős:    Szász János polgármester
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V. napirend

Előterjesztés a lomtalanítási hulladék gyűjtésének
időpontja tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A lomtalanítási hulladék gyűjtésére egy napot kell megjelölni a testületnek.

Rádi Györgyi képviselő
Húsvét előtt egy hétvége utáni napot javasolnék, vasárnap mindenki összegyűjtené a szemetét és 
azt hétfőn kihelyezhetné. Április 2-át, hétfőt javasolnám a lomtalanítási napnak. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot azzal, hogy a lakosság legyen tájékoztatva.

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

  

42/2012. (III. 14.) ÖKT. határozat
Lomtalanítási hulladék gyűjtésére
időpont megjelölése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –a  Csongrádi  Víz-  és  Kommunális  Szolgáltató  Kft.  beadványáról 
szóló -  előterjesztését  és a  lomtalanítási hulladék gyűjtésére 2012. április 2. 
napját  határozza meg.

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  hulladék  gyűjtési  időpont 
lakossági tájékoztatásáról hirdetményi formában gondoskodjon.

Határidő: 2012. március 30. 
Felelős:    Szász János polgármester
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VI. napirend

Előterjesztés a Vis maior támogatás igénylése
tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Az önkormányzatnak a 2012. február elején bekövetkezett rendkívül nagy mennyiségű havazás 
miatt  a  település  egész  területén  védekezési  munkálatokat  kellett  végezni,  amelynek  során 
gondoskodni  kellett  a  bel-  és  külterületi  utakon  a  hó  eltakarításáról,  az  önkormányzati 
intézmények  tetőzeteinek  a  felhalmozódott  hótól  való  mentesítéséről.  A  káreseményhez 
kapcsolódóan az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Az önkormányzatnak határozatba 
kell  foglalnia,  hogy a vis  maior  esemény okozta  helyzetet  saját  erejéből,  a  saját  költségvetése 
terhére  megoldani  nem tudta,  a  védekezési  munkálatok  költségei  csak  más  feladatoktól  való 
forráselvonással lenne biztosítható, ezért a Képviselő-testület vis maior támogatás igénybevételére 
kérelmet nyújt be.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság egyhangú szavazattal támogatja a javaslatot.

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

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

43/2012. (III. 14.) ÖKT. határozat
Előterjesztés a vis maior támogatás
igényléséről

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – vis maior támogatás igénylésével kapcsolatos – előterjesztését és a 
következőket rögzíti:
Az  önkormányzatnak  a  2012.  február  elején  bekövetkezett  rendkívül  nagy 
mennyiségű  havazás  miatt  a  település  egész  területén  védekezési  munkálatokat 
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kellett  végezni,  amelyek  a  következők  voltak:  a  bel-  és  külterületi  utakon a  hó 
eltakarítása,  az  önkormányzati  intézmények  tetőzeteinek  a  felhalmozódott  hótól 
való mentesítése.
A káreseményhez kapcsolódóan az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

Az  önkormányzat  a  vis  maior  esemény  okozta  helyzetet  saját  erejéből,  a  saját 
költségvetése terhére megoldani nem tudta, a védekezési munkálatok költségei csak 
más feladatoktól való forráselvonással lenne, biztosítható ezért a Képviselő-testület 
vis maior támogatás igénybevételére kérelmet nyújt be.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

VII. napirend

Előterjesztés a KEOP 1.1.1./2F/09-11 „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”

konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT,
üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika 

elfogadása tárgyában

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

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi  bizottság  2  igen,  2  nem szavazati  aránnyal  nem foglalt  állást  ennél  a  napirendi 
pontnál. 

Szász János polgármester
Véleményem  szerint  nem  tudunk  mást  csinálni,  el  kell  fogadnunk  az  előterjesztésben 
szereplőeket, az önkormányzat a kezdetektől fogva tagja ennek a rendszernek és a kiválás óriási 
anyagi teherrel járna. Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen,  2  nem   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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44/2012. (III. 14.) ÖKT. határozat
A KEOP 1.1.1./2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott
pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési
elv és díjpolitika elfogadása 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „KEOP-
1.1.1/2F/09-11  „Települési  szilárdhulladék-gazdálkodási  rendszerek  fejlesztése” 
konstrukcióra  benyújtott  pályázathoz  szükségek  RMT,  üzemeltetési  koncepció, 
díjképzési elv és díjpolitika” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1./  Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  igazolja,  hogy  a 
KEOP-1.1.1/2F/09-11  pályázati  konstrukció  keretében  benyújtott  „Települési 
szilárd  hulladék  mechanikai-biológiai  stabilizálásra  szolgáló  rendszer 
kialakítása  a  Homokhátsági  Települési  Hulladékgazdálkodási 
Rendszerben”  című  pályázati  anyaghoz  készített,  az  előterjesztés  2.  számú 
mellékletét képező Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) feltüntetett 
adatok,  információk  a  valóságnak  megfelelnek.  Az  RMT-ben  bemutatott 
üzemeltetési  koncepciót,  díjpolitikát,  díjképzést,  megismerte,  elfogadta  és  annak 
betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését 
követő minimum 5 évig.

2./  Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  ezen  Képviselő 
testületi  határozatával  nyilatkozatot  tesz,  hogy a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA 
OPERATÍV  PROGRAMBAN  kiírásra  került  KEOP.1.1.1/2f/09-11  kódszámú 
„  Települési  szilárdhulladék-gazdálkodási  rendszerek  fejlesztése”  című  pályázati 
felhívásra  a  Homokhátsági  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati 
Társulás  által  beadott   „Települési  szilárd  hulladék  mechanikai-biológiai 
stabilizálására  szolgáló  rendszer  kialakítása  a  Homokhátsági  Települési 
Hulladékgazdálkodási  Rendszerben”  nevű  II.  fordulós  pályázaton  kívül  az 
adott  projekthez,  projektelemhez  kapcsolódóan  (hulladékgazdálkodás  fejlesztése) 
Petőfiszállás település Önkormányzata a fenntartási időszak végéig nem vesz részt 
más pályázatban, támogatási konstrukcióban.

Határidő: 2012. 03. 29.
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Felelős:    Szász János polgármester

E g y e b e k:

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

a.) Vezér Ferenc Atya újratemetésével kapcsolatos   
              tájékoztatás

Szász János polgármester
Az egyeztetések megtörténtek az egyház és az önkormányzat között  ezzel  kapcsolatosan.  Két  
költségvetést  érintő dologról kell  beszélni,  az egyik Pesti  József vállalkozó árajánlata  a táblára  
vonatkozóan, ami 40.000,-  Ft + Áfa összeget tartalmaz. A táblán Páter Vezér György Ferenc  
neve szerepel majd. Az ár a szállítás és a telepítés díját is tartalmazza. Az emléktáblát a temetőnél 
lévő keresztnél szeretném elhelyezni. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy elfogadják-e 
az árajánlatot. 
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az előterjesztésben szereplő árajánlatot.  
     

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

45/2012. (III.14.) ÖKT. határozat
Árajánlat  emléktáblára vonatkozóan

     
H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  Pesti  József  vállalkozó  emléktábla  árajánlatáról  szóló  – 
előterjesztését  és úgy határoz, hogy Páter Vezér György Ferenc emlékére állított 
emléktábla elkészítésével megbízza Pesti József  Lakitelek, Árpád u. 76. szám alatti 
lakos vállalkozót.  

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  saját  költségvetése 
terhére biztosítja  a  kölcsönösen elfogadott  40.000,-  Ft  + ÁFA  összeget,  amely 
összeg tartalmazza az elkészítés, a szállítás és telepítés költségét.

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a 
következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
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Határidő: 2012. március 30.
Felelős:    Szász János polgármester  
Szász János polgármester
A másik költségvetést érintő dolog Kárai Ferencné temetkezési vállalkozó árajánlata, aki Vezér 
Ferenc Atya koporsóját  a  Budapesti  Gellért  hegyi  Pálosrendi  Szikla  kápolnától  Petőfiszállásra 
szállítaná. A szertartás gépkocsi költsége egy fő sofőrrel 95.250,- Ft bruttó napi díj lenne. Ezt az 
összeget  én  nagyon  soknak  tartom.  Kérnék  a  testület  tagjaitól  elképzelést  a  koporsó 
hazaszállítására vonatkozóan. 

Sinkó József a Pénzügyi bizottság tagja
A Lélekharangos Kis István Temetkezési Szolgáltatóval  nem lehetne hazahozatni a koporsót?

Gyöngyösi Péter képviselő
Botond Atyának mi az elképzelése a hazaszállításra vonatkozóan?

Szász János polgármester
Az  önkormányzatnak  kell  gondoskodni  a  hazaszállításról.  A  Lélekharang  Kkt.  hozzájárul  a 
szertartás költségeihez azzal, hogy a koporsóért, a tégelytartóért nem kell fizetnünk, s elviszik a 
koporsót Budapestre.

Rádi Györgyi képviselő
A „Lélekharang” mennyiért szállítaná haza, meg lehetne tőlük kérdezni? 

Sinkó József a Pénzügyi bizottság tagja
Ha fizetni kell inkább nekik fizessük. 

Rádi Györgyi képviselő
Javaslom, hogy hatalmazzuk  fel a polgármestert,  hogy kezdjen tárgyalásokat a Lélekharangok 
Kkt-val  illetve  szükség  esetén  más  szolgáltatóval,  hogy  milyen  értékhatárban  szállítanák 
Budapestről Petőfiszállásra a koporsót, ha már úgyis besegítenek. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.  
    

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

46/2012. (III.14.) ÖKT. határozat
Vezér Ferenc Atya földi maradványainak
hazaszállítása
     

H A T Á R O Z A T :
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Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  – Vezér Ferenc Atya földi  maradványainak hazaszállításról szóló – 
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  megbízza  a  polgármestert,  hogy  árajánlatot 
szerezzen be a Lélekharangok Kkt-től illetve más vállalkozástól Vezér Ferenc Pálos 
Atya  földi  maradványainak  Budapestről  Petőfiszállásra  való  szállítására 
vonatkozóan. 

Határidő: 2012. március 30.
Felelős:    Szász János polgármester

            

b.)  Önkormányzati tulajdonú fölterület megvásárlása iránti 
kérelem

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Iványi Adrián földvásárlási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 0134/7-0134/14 
hrsz.-ú kb.  1,5  hektáros önkormányzati  szántó területet  szeretné megvásárolni.  A kérelemben 
nevezett leírja, hogy a saját területe kicsi, további fejlesztésekhez szükség lenne a területnövelésre.  
Magam részéről jobbnak látnám ha kiméretnénk és mi hasznosítanánk ezt a földterületet. Nem 
biztos, hogy van értelme eladni. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A kérelmen két helyrajzi szám van feltüntetve, nekik van már ott földtulajdonuk?

Szász János polgármester
A nagyszülőknek van ott földterületük. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Egy térképkivonattal jobban tudnánk tájékozódni ebben a kérdésben. Így most ebben lehetetlen 
dönteni. Javaslom, hogy a következő testületi ülésre kerüljön ide ez a kérelem a térképkivonattal 
együtt. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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47/2012. (III.14.) ÖKT. határozat
Önkormányzati tulajdonú földterület
megvásárlása iránti kérelem

     
H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – önkormányzati tulajdonú földterület megvásárlása iránti kérelemről 
szóló  –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  0134/7-1034/14.  hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú  földterületek értékesítéséről a következő testületi ülésen 
kíván tárgyalni  és döntést hozni, ahol térképkivonat alapján tájékozódik az érintett 
földterület adatairól.

Határidő:  folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

  

               c.) Szentkúthoz vezető út mellé pihenőhelyek kiépítése

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A Szentkúthoz vezető út mellett szeretnék három pihenőhelyet kiépíteni, ahol asztalokat, padokat 
és   billenő  szemeteseket  helyeznénk  ki.  Az  árajánlatot  megkértem  Kis  István  petőfiszállási 
vállalkozótól.  A  három  asztal,  pad  és  billenő  szemetes  készítése  100.000,-  Ft-ba  kerülne.  A 
100.000,-  Ft-ból  az  önkormányzatnak  csak 28.000,-  Ft  költsége  lenne,  mivel  két   pihenőhely 
kiépítésére 72.000,- Ft-ot pályázaton nyertek a Nagycsaládosok. Szerettem volna  egy harmadik 
pihenőhelyet is kialakítani.  Szabó András vállalkozó a pihenőhelyhez felajánlotta a fehér kavicsot.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg a 28.000,- Ft költséget, hogy  a harmadik 
pihenőhelyet is ki tudjuk építeni. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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48/2012. (III.14.) ÖKT. határozat
Szentkúthoz vezető út mellé
pihenőhelyek kiépítése
 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – a Szentkúthoz vezető út mellé pihenőhelyek kiépítéséről  szóló – 
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  három  pihenőhelyen  felállított  asztalok, 
padok, billenő szemetesek készítéséhez 28.000,- Ft összegű fedezetet biztosít a saját 
költségvetése terhére.

A  Képviselő-testület  a  munka  elvégzésével  Kis  István  Petőfiszállás,  Tanya  290. 
szám alatti vállalkozót bízza meg. 

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a 
következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát. 

Határidő:  folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

          c.)Kültéri postaláda szigetekhez pad és hirdetőtábla készítése 

Szász János polgármester
A kültéri postaládák mellé szeretnék egy padot és egy hirdetőtáblát készíttetni, 22 postaládáról 
van  szó.  Árajánlatot  kértem  a  vállalkozótól  a  padok  elkészítésének  költsége  4.200,-Ft/db,  a 
hirdetőtábláé 1000,- Ft/db lenne.

Nagy János képviselő
Meg  kellene  vizsgálni  a  helyszíneket,  hogy  mennyien  járnak  oda,  kell-e  egyáltalán  ott  padot 
elhelyezni. 

Homoki-Szabó József képviselő
Nem mindegyik postaláda egyformán látogatott, a Postával kellene felvenni a kapcsolatot. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Az árajánlatban szereplő árak bruttó, vagy nettó árak?
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Szász János polgármester
Az árajánlatba szereplő árak bruttó összegeket tartalmaznak.

Czombos Ferenc alpolgármester
A postaládáknál már sok helyen van pad, meg kellene nézni, hogy hová kell még, szerintem ez 
nem szükséges mind a 22 hely vonatkozásában.
Gyöngyösi Péter képviselő
Az  árajánlatban  szereplő  összegeket  nem  tartom  egyáltalán  soknak,  de  ezeket  a  padokat,  
hirdetőtáblákat csak akácfából szabad készíteni, mert hiába felületkezelik a faanyagot, idővel szét 
fog menni. 

Szász János polgármester
Véleményem szerint támugassuk a 22 hirdetőtáblát és további 10 padot a postaládák mellé. 

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

49/2012. (III.14.) ÖKT. határozat
Kültéri postaládaszigetekhez
padok és hirdetőtáblák készítésének
árajánlata

 
H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – a kültéri postaládaszigetekhez padok és hirdetőtáblák készítéséről 
szóló  –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  kültéri  postaládaszigeteken  22 
hirdetőtábla  (1.000,-  Ft/db)  és  10  pad  (4.200,-  Ft/db)  elkészítésére  64.000,-  Ft 
összegű fedezetet biztosít a saját költségvetése terhére.

A  Képviselő-testület  a  munka  elvégzésével  Kis  István  Petőfiszállás,  Tanya  290. 
szám alatti vállalkozót bízza meg. 

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a 
következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát. 

Határidő:  folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

           c.) Sportpályához padok, eső és napvédő tető építése
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Szász János polgármester
A sportpályára szeretnék 10 padot és 2 db eső és napvédő tetőt építtetni. 

Rádi Györgyi képviselő
A pályával kellene először valamit csinálni, mert addig felesleges. 
Szász János polgármester
A pályát locsolni fogjuk majd.

Homoki-Szabó József képviselő
Nekem a pályán a fű ültetése lenne az elsődleges dolog. 

Szász János polgármester
A sportpálya területén nincs pad, nincs asztal, s nincs ahol lehetne öltözni. 

Gyöngyösi Péter képviselő
Véleményem szerint legyen 5 db pad, én az eső- és napvédőt nem csináltatnám meg. 

Nagy János képviselő
A fiatal focisták segítsenek a pályával kapcsolatos munkálatokban. 

Szász János polgármester
Ha bizonyos szervezeteknek adunk segítséget akkor ők is megérdemelnek annyit, hogy segítsünk 
nekik. Egy asztal és öt pad elkészítéséhez ragaszkodnék. 

Nagy János képviselő
A színtető kialakítása fontos lenne, az tenné  mutatósabbá a pályát.

Homoki-Szabó József képviselő
Amit most használnak pályát  egy kis  támogatással,  trágya és fűmag beszerzésével  újjá  lehetne 
varázsolni. Fel kellene marózni a talajt és újra kellene vetni fűmaggal. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Fél pályáig meg kellene csinálni,  a pálya másik részén tudnak még játszani,  a kis  pályára van 
inkább szükség. 

Nagy János képviselő
Ha fel lesz szántva meg kell trágyázni és egy kis barna földet kellene rátenni. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Legkésőbb április 10-ig ezt meg kellene csinálni. 

Gyöngyösi Péter képviselő
Közepes méretű tárcsával ezt meg tudom tárcsázni.

Czombos Ferenc alpolgármester
Javaslom, hogy a sportpályához az asztal, padok és az eső- és napvédő tető készítésének költsége 
a képviselőknek a bizottsági tiszteletdíjuk terhére történjen.

Szász János polgármester
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Szavazásra bocsátom a testületnek a sportpályához 1 asztal, 5 pad és 2 db eső és napvédő tető 
építését. 

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

50/2012. (III.14.) ÖKT. határozat
Sportpályához asztal, padok és
eső-és napvédő tető építése
 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – sportpályához asztal, padok és eső-és napvédő tető építéséről  szóló 
–   előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  Községi  Sportpályához  1  db  asztal 
elkészítésére 15 000 Ft, 5 db pad (4.200,- Ft/db) elkészítésére 21.000,-Ft, valamint 
2 db eső -és napvédő tető építésére 35 000,- Ft, a fűmag beszerzésére  50.000 Ft,  
valamint  a  locsolórendszer  kiépítéséhez  szükséges  építőanyag  és  a  csövek 
beszerzéséhez  95.000,-  Ft   fedezetet  biztosít  a  polgármester,  a  képviselők  és  a 
bizottsági tagok bizottsági tiszteletdíja és annak járulékai terhére.

A képviselőtestület a faanyag biztosításához szükséges rönkök kivágására 15 000 Ft 
fedezetet biztosít a saját költségvetési terhére.
 
A  Képviselő-testület  a  munka  elvégzésével  Kis  István  Petőfiszállás,  Tanya  290. 
szám alatti vállalkozót bízza meg. 

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a 
következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát. 

Határidő:  folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

         d.) Temetőbe tuják, fák ültetésére árajánlat

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét képezi.

   
Szász János polgármester
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Szeretném  befásítani  a  temetőt  hátha  egy  kicsit  fogná  a  szelet,  ugyanis  szeles  időjárás  után 
mindenhol a földön hevernek a temetőkertben a virágok. Árajánlatot kaptam Füri István helyi  
őstermelőtől tuják, díszfák vonatkozásában.

Homoki-Szabó József képviselő
Megnéztem  a  tujákat,  szép  sövényt  lehetne  csinálni  belőlük.  Árban  kedvező,  faiskolai  
lerakatokban többe kerülne. A kérdés az, hogyha elültetjük győzzük-e vízzel locsolni.

Gyöngyösi Péter képviselő
A temetőbe 10-15 évvel ezelőtt volt faültetés és csak két darab maradt meg belőle.

Nagy János képviselő
Mennyire életképesek ezek a tuják, mert nem annyira szépek. 

Homoki-Szabó József képviselő
Ha egymástól olyan 1,20 m – 1,50 m távolságra tennénk a tujákat akkor nem néznének ki rosszul.

Szász János polgármester
Fenyőfát is lehetne ültetni, de attól félek, hogy ellopják. 

Gyöngyösi Péter képviselő
A turkesztáni szil  díszfa jó sövénynek de az árajánlatban szereplőek már túl nagyok és minél  
kisebb egy fa annál nagyobb az esélye hogy  megfogja. Javaslom, hogy egy 30.000,- Ft-os összeget  
állapítsunk meg indulásként,  próbáljuk meg és meglátjuk hogyan bírják a talajt a facsemeték.

Szász János polgármester
Véleményem szerint, ha ültetünk fákat akkor  tegyünk a temető mind a két részének az elejére.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ahhoz, hogy egységes képet mutasson a temető mind a két részére kell ültetnünk. Javaslom, hogy 
a facsemeték vásárlása a képviselőknek a bizottsági tiszteletdíjuk terhére történjen. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a tuják vásárlására az elhangzott 42.000,- Ft-os összeget amely a képviselők 
bizottsági tiszteletdíja terhére kerülne beszerzésre.  

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

51/2012. (III.14.) ÖKT. határozat
Temetőbe tuják vásárlása
 

H A T Á R O Z A T :

19



Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  a  temetőbe  tuják  ültetéséről  szóló  árajánlatáról  szóló  – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy a tuják beszerzésére 42.000,- Ft összeg erejéig a 
polgármester,  a  képviselők,  és  a bizottsági  tagok bizottsági tiszteletdíja  és  annak 
járulékai terhére fedezetet biztosít.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a következő 
rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester
Határidő: azonnal

          e.)  Hivatal teraszának burkolás – árajánlat

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

Szász János polgármester
A hivatal  teraszának  burkolatát  szeretném kivitelezni,  mivel  nagyon  rossz  állapotban  van.  A 
Praktiker árajánlatában ebben az évben kedvezményt ad az önkormányzatnak. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Véleményem szerin a burkolás a költsége az önkormányzat költségvetése terhére történjen.

Szász János polgármester
Hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátom  a  Praktiker  árajánlatába  szereplő  70.826,-  Ft 
összeget. 

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

52/2012. (III.14.) ÖKT. határozat
Hivatal teraszának burkolása
 

H A T Á R O Z A T :
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Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  a  hivatal  teraszának  burkolásáról  szóló  –  előterjesztését  és  úgy 
határoz,  hogy  a  hivatal  teraszának  burkolásához  70.826,-  Ft  összegű  fedezetet 
biztosít a saját költségvetése terhére.

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a 
következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát. 

Határidő:  folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

       f.) Szívbarát Egyesület kérelme

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

Szász János polgármester
A  Szívbarát  Gyermekalapítvány  kéréssel  fordult  a  testület  felé,  hogy  szívbeteg  gyermekek 
megsegítésére anyagi segítséggel járuljon hozzá. Ötezer forint támogatást javasolnék. 
Szavazásra bocsátom az összeget. 

 

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

53/2012. (III.14.) ÖKT. határozat
Szívbarát Gyermekalapítvány kérelme
 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – a Szívbarát Gyermekalapítvány kérelméről szóló – előterjesztését és 
úgy határoz, hogy a Szívbarát Gyermekalapítványnak  (1091 Budapest, Haller u. 88.  
II/17.) 5.000,- Ft összegű támogatást nyújt a saját költségvetése terhére.

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a 
következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát. 

Határidő:  2012. március 30.
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Felelős:    Szász János polgármester

       f.) Betegszállítással és gyermekszállítással kapcsolatos 
            kérdések

Szász János polgármester
A  tanyagondnoki  kocsiknál  lényeges  javulás  történt  az  üzemanyag  felhasználás  területén.  A 
Kiskunfélegyházán kívüli betegszállításnál korlátokat kellene szabnia testülenek. Olyat nem lehet 
csinálni, hogy egyszer megengedem a távolabbi szállítást máskor nem.  Szeretném ha a testület  
megerősítene abban, hogy Kiskunfélegyházánál messzebbre ne vigyünk beteget.
A gyermekek iskolába szállítása megoldódott a kisbusz megvásárlásával

Czombos Ferenc alpolgármester
Egy Kecskemétre, Szegedre, Székesfehérvárra történő szállítás nem egy ambuláns út, nem értem, 
miért nem fér bele a háziorvosi betegszállításba?
  
Homoki-Szabó József képviselő
Nem fordult elő nálam már 3-4 hónap óta ilyen eset. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A lakosság van rosszul informálva, hogy ez az önkormányzat segítségével kivitelezhető. Legyen 
egy testületi határozat, hogy a beteg az ilyen utakat betegszállítással tudja megoldani. 

Szász János polgármester
Javasolnám, hogy betegszállítás csak Kiskunfélegyházára történjen.  

Homoki-Szabó József képviselő
A tanyagondnoki tájékoztatóban volt, hogy teljesítményarányos normatívát vezetnek be – ezzel 
mi jól járnánk. Aki többet teljesít a tanyagondnoki szolgálatban, az magasabb normatívát kap.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg, hogy a betegeket csak Kiskunfélegyháza 
területéig szállítja a tanyagondnoki szolgálat. 

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

54/2012. (III.14.) ÖKT. határozat
Betegszállítással kapcsolatos döntés
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H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  – a  betegszállításról  szóló  – előterjesztését  és  úgy határoz,  hogy a 
tanyagondnoki  szolgálat  gépjárművei  csak  Kiskunfélegyháza  egészségügyi 
intézményeibe szállíthatják  a betegeket.  

Határidő:  folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
      h) Előterjesztés a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium
           részére történő hozzájárulásként befizetett és fennmaradt 
           önerő átutalása tárgyában

Toldi Zsolt körjegyző
A képviselő-testületnek év elején volt egy határozata, mely szerint a Dél-alföldi Ivóvízminőség-
javító  Konzorcium részére  tervezési  hozzájárulásként  befizetett  és  fennmaradt  önerőt  a  saját 
költségvetési  számlánkra  kérte  utalni.  Ez  a  pénz  nem  az  önkormányzat  pénze,  hanem  a 
BÁCSVÍZ Zrt vagyona. Későbbi időpontban volt egy megbeszélés ahol elhangzott, hogy ezt az 
önerőt  az  Észak-Bács-Kiskun  Megyei  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  részére 
utalná vissza a Konzorcium. Az előző határozatot ennek megfelelően kellene módosítani. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

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

55/2012. (III. 14.) ÖKT. határozat
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére
tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 
visszautalása ügyében döntéshozatal

     

H A T Á R O Z A T :

1.)  Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Dél-alföldi 
Ivóvízminőség-javító  Konzorcium  Taggyűlésének  8/2011.  (12.07.)  TGY. 
határozata  alapján  nyilatkozik  arról,  hogy  a  Dél-alföldi  Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70 
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%-át: 182 078,- Ft-ot, azaz Egyszáznyolcvankettőezer-hetvennyolc forintot az OTP 
Bank NyRt-nél vezetett 11732002-15773977. számú számlára kéri utalni, melynek 
kedvezményezettje a „Kék-víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás. 

2.) Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 25-én 
hozott 14/2012. (I. 25.) ÖKT. számú határozatát visszavonja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János  polgármester

i.) Tájékoztatás az Óvoda nyitvatartásáról

Szász János polgármester
A Kiskunfélegyházi  Napköziotthonos  Óvoda elküldte  Petőfiszállási  tagintézményének  a  nyári 
nyitva tartásának tervezetét.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy hagyják jóvá. 

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

56/2012. (III. 14.) ÖKT. határozat
Napköziotthonos Óvoda
nyári nyitva tartása    

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  a  Kiskunfélegyházi  Napköziotthonos  Óvoda  Petőfiszállási 
tagintézményének  nyitva tartásáról  szóló – előterjesztését,  és  Csernus Krisztina 
Óvodavezető kérésének megfelelően az óvoda nyári ügyeletét az alábbiak szerint 
határozza meg:

- június 1-től – június 29-ig       teljes nyitva tartás
- július 2-től – augusztus 10-ig  zárva
- augusztus 13-tól                     teljes nyitva tartás

A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról a 
szülőket határidőben értesítse ki.

Határidő: 2012. március 30.
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Felelős:    Szász János  polgármester

          j.) Konyhai edények vásárlása

Szász János polgármester
A képviselő-testület a januári testületi ülésén hozott egy határozatot,  mely szerint 100.000,-  Ft 
értékben konyhai edényeket vásárol és az edényeket a Petőfiszállási  Plébánia részére korlátlan 
ideig térítésmentesen átadja.
Szeretném kérni  ezt  a határozatot úgy módosítani,  hogy ne mi vásároljuk meg az edényeket, 
hanem támogatásként a Pálos Kolostor és Plébánia részére biztosítsuk a 100.000,- Ft összeget.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

58/2012. (III. 14.) ÖKT. határozat
Konyhai edények vásárlása a 
Pálos Kolostor és Plébánai részére

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – a Karitász szervezet részére konyhai edények vásárlásáról szóló – 
előterjesztését, és úgy határoz, hogy az edényzet beszerzésére a Pálos Kolostor és 
Plébánia részére  100.000,-  Ft  összegű  támogatást  biztosít   a  polgármester,  a 
képviselők,  és  a  bizottsági  tagok,  a  bizottsági  tiszteletdíjuk  és  annak  járulékai 
terhére.
 
Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert a megállapodás aláírására.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2012.  január  25-én 
hozott 16/2012. (I. 25.) ÖKT. számú határozatát vissza vonja.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a következő 
rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző
Határidő: 2012. március 30.
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         k.) Iskoláskorú tanulók beíratásának időpontjáról döntés

Szász János polgármester
Az általános iskola megbízott igazgatója tájékoztató jelleggel megküldte az iskoláskorú gyermekek 
beíratásának időpontjait.  A beíratás 2012.  április  24-én 8-12 óráig és április  25-én 13-15 óráig 
lenne.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy engedélyezzék ezeket e fenti időpontokat. 
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:

59/2012. (III. 14.) ÖKT. határozat
Iskoláskorú tanulók beíratásának
időpontjáról döntés

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – az iskoláskorú tanulók beíratásáról szóló –   előterjesztését, és  az 
iskoláskorú tanulók beíratásának időpontját  az alábbiak szerint határozza meg:

2012. április 24. (kedd) 8-12 óráig és
2012. április 25. (szerda) 13-15 óráig. 

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  megbízott 
Igazgatót,  hogy  az  iskolai  beíratásra  vonatkozó  felhívást  hirdetőtáblákon  tegye 
közzé a szülők részére.

Felelős:    Szász János polgármester
Határidő: 2012. március 30.

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület nyílt 
ülését 16 óra 30 perckor bezárom.
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K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                         körjegyző

  Rádi Györgyi                                                                      Torma István

jegyzőkönyv-hitelesítők
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