
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 25-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
                                  

Szász János polgármester
13 óra 10 perckor 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   Nagy János és Torma István   képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal elfogadja a 2012. április 25-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének és  
jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.



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

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

2.) Előterjesztés Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér községek nyugdíjas-találko-
            zójához szükséges élelmezés költségének tárgyában  

Előadó: Szász János polgármester
           
3.) Beszámoló a Községi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról
            Előadó: Szász János polgármester

4.) Előterjesztés a 2011. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült Éves elle-
nőrzési jelentés tárgyában 
Előadó: Szász János polgármester

5.) Tájékoztatás fogorvosi szolgálat megszűnése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

6.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester 

7.) Előterjesztés a konyhai villanyhálózat bővítésére vonatkozó Démász árajánlat
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

8.) Előterjesztés Vezér Ferenc Atya  újratemetésével kapcsolatos költségek tárgyában
Előadó: Szász  János polgármester

9.)       Családi Nap rendezvény anyagi támogatása
             Előadó: Rádi Györgyi képviselő (megbízott iskolaigazgató)
 
10.)     E g y e b e k:

Előadó: Szász János polgármester

a.) Eszközbérleti szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás
b.) Tájékoztatás a Hivatal épületének akadálymentesítése tárgyában
c.) Előterjesztés a MÁV Vagyonkezelővel folytatott egyeztetés tárgyában
d.) Kimutatás a felajánlott képviselői tiszteletdíjakról  
e.) Egynyári virágok vásárlása
f.) Intézmény névváltoztatása
g.) Szociális rendelet módosításának kezdeményezése 

9.) Zárt ülés:
           - Önkormányzati ingatlan bérletére vonatkozó  kérelem  elbírálása

         Előadó: Szász János polgármester
- Rendkívüli gyermekvédelmi kérelem elbírálása
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     Előadó: Toldi Zsolt körjegyző
- Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésről tájékoztatás
     Előadó: Szász János polgármester    

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(7 igen)  elfogadja a 2012. április 25-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.

Rádi Györgyi képviselő
Kérdésem, hogy a sportpályával kapcsolatban hogyan állnak a munkálatok?

Szász János polgármester
Nagyon  sok  felajánlás  történt  a  munkálatok  során.  Jelenleg  a  padok  lábai  le  vannak  rakva, 
hamarosan össze lesz állítva. Az eső -és napvédő tetők nem tudom még mikor lesznek készen. 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a beszámolót.

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

                                                             
60/2012. (IV. 25.) 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 Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér községek
nyugdíjas-találkozójához szükséges élelmezés

költségének tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent Forgó Istvánnét, a Nyugdíjasklub vezetőjét.
Terveink  szerint  elsőként  Petőfiszállás  rendezné  meg  a  nyugdíjas  találkozót  a  három község 
nyugdíjas  klub  tagságának  a  részvételével,  ami  kb.  110  főt  jelentene.  Egy  kis  ebéddel 
vendégelnénk  meg  őket,  fellépnének  a  települések  előadói  és  egy  kis  zeneszó  mellett  
elbeszélgetnének  az  emberek.  Az  alkalomra  töltött  csirkecombot  szeretnék  nekik  készíteni 
petrezselymes burgonyával.

Forgó Istvánné a Nyugdíjasklub Vezetője
Köszöntök mindenkit,  Pünkösd előtti  szombaton terveznénk a találkozót,  amelynek az anyagi 
vonzata nagy, mivel ebédet kell adni 110-115 főnek. Az ebéd mellé üdítőt, ásványvizet, fehér és  
vörösbort  tennénk az asztalokra. Szeretnénk ha minden jelenlévőnek valami emléket adhatnánk 
át. Ez lehetne emléklap, vagy valami kis tárgy, de ennek is van anyagi vonzata. A zenészt mi  
fizetjük, 10.000,- Ft-ig továbbá felvállaljuk az üdítőt és az ásványvizet. A problémám az, hogy van 
egy súlyos betegünk a tagságon belül és ha bekövetkezik  a tragédia nem tudom hogyan tudjuk jól 
érezni  magunkat.  Nem  tudom akkor  mit  tegyünk.  Akkor  tudjuk  megrendezni,  ha  az  anyagi 
részében segítséget kapunk. 

Szász János polgármester
A konyhán megkérdeztem, hogy az ebédnek mennyi lenne a költsége,  az előzetes számítások 
szerint 40.000,- Ft-ba kerülne.

Rádi Györgyi képviselő
Az ötletet támogatom, április  19-ét jelöltük meg a rendezvény időpontjnak. Szívem szerint én 
áttenném  egy  őszi  időpontra  amikor  még  jó  az  idő.  Azt,  hogy  anyagi  támogatást  adjon  az 
önkormányzat én támogatom. Tiszteletben kell tartani azt is, hogy nagy beteg van a klub tagjai 
között. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az ötlet jó, támogatható, az időponttal várni kellene. Feszítettek a programok május hónapban,  
mivel minden hétvégén van valami. Halasszuk későbbi időpontra. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A másik két településsel történt-e már egyeztetés?
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Forgó Istvánné a Nyugdíjasklub Elnöke
Az időpontban még nem történt egyeztetés.
Czombos Ferenc alpolgármester
A 40.000,- Ft-ban dönthetünk, s hogy mikor lesz az későbbi egyeztetés tárgya legyen. 

Szász János polgármester
Ez nem nagy összeg, de nem szeretném kellemetlen helyzetbe hozni a másik két önkormányzatot 
sem, akik kevesebb pénzzel rendelkeznek. Emléklapot tudunk készíteni a hivatalban. Javaslom, 
hogy határozzon úgy a testület, hogy az elvi hozzájárulását megadja és az összeget elfogadja.

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

                                                             
61/2012. (IV. 25.) ÖKT. határozat
Előterjesztés Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér
Községek nyugdíjas-találkozójához szükséges
élelmezés költségének tárgyában

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Szász János 
polgármester  -   Petőfiszállás,  Pálmonostora  és  Gátér  Községek  nyugdíjas-
találkozójához  szükséges  élelmezés  költségéről   szóló  -  előterjesztését  és  úgy 
határoz,  hogy  a  nyugdíjas  találkozó  Petőfiszálláson  történő  megrendezését  az 
időpont későbbi meghatározása mellett támogatja.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vendéglátás költségeinek 
fedezésére 40.000,- Ft összeget biztosít a saját költségvetése terhére.

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

Határidő: folyamatos
Felelős:  Szász János polgármester
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III. napirend

Beszámoló a Községi Önkormányzat 2011. évi
gazdálkodásáról

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

Szász János polgármester
Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot  és  egyhangú 4 igen szavazattal  elfogadásra 
javasolja.

Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

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   Önkormányzat   2011.  évi  
zárszámadásáról az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

6/2012. (III. 15.)
önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
  

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

Előterjesztés a  2011. évben végrehajtott belső 
ellenőrzésekről készült Éves ellenőrzési 

jelentés tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi. 

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta az  
előterjesztést.

Szász János polgármester
Hozzászólás  nem lévén,  kérem a képviselő-testület  tagjait,  hogy a 2011.  évről  elkészített  éves 
ellenőrzési jelentést fogadják el.

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

62/2012. (IV.25.) ÖKT. határozat
A 2011. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről
készült éves ellenőrzési jelentés 

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  a  2011.  évben  végrehajtott  belső  ellenőrzésekről  készült  éves 
ellenőrzési  jelentésről  szóló – előterjesztését  és  úgy határoz,  hogy a 2011.  évről 
elkészített éves ellenőrzési jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt megbízott jegyző
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V. napirend

Tájékoztatás a fogorvosi szolgálat megszűnése
tárgyában

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

Toldi Zsolt körjegyző
2012. március 30-án érkezett Dr. Radics Attila fogorvosi alapellátást biztosító orvos felmondó 
levele   a  szolgáltatás  tekintetében.  Fél  éves  felmondási  ideje  van,  addig  neki  vagy  az  általa 
megbízott helyettesnek biztosítani kell az ellátást. A praxis jogot a doktor úrnak lehetősége van 
értékesíteni de a körzet alacsony lakosságszáma miatt nehezen tudja értékesíteni azt. A feladat 
ellátására kell  valakit keresnie a képviselő-testületnek aki 2012. szeptember 30-a után ellátja a 
petőfiszállási lakosokat. Ha nem tudja értékesíteni a praxisjogot, az visszaszáll az önkormányzatra. 
A határozat-tervezetben az szerepel, hogy a képviselő-testület tudomásul veszi a felmondást és 
felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy kezdjék meg az egyeztetető tárgyalásokat más 
fogászati tevékenységet végzőkkel. 

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy ajánljanak olyan fogorvost aki el tudja vállalni a körzetet. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Véleményem szerint  május  31-ét  követően már  lehetne  kötni  szerződést  más  valakivel.  Nem 
szükséges a hat hónap felmondási időt kivárni. A hat hónap felmondási idő és a praxisjog eladása 
milyen hogyan viszonyul  időben egymáshoz.  Olyan fogorvostól  kaptam információt  akinek  a 
buszmegálló környékén van a rendelője és szívesen elvállalja a körzetet bármikor. 

Nagy János képviselő
Sajnálattal vettem tudomásul akkor is amikor neki adtuk  a körzetet. A Doktor Úr már most félre  
tájékoztatja a lakosságot, hogy nem tudja vállalni a betegeket, mert már felmondott. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha hamarabb ki lehet szállni a vele kötött szerződésből, engedjük el a Doktor Urat. Javasolnám, 
hogy dr. Terjék Gyula fogorvossal egyeztessen az önkormányzat.

Homoki-Szabó József képviselő
A jelenlegi fogorvosi rendelőnek mi lesz a sorsa?

Szász János polgármester
A petőfiszállási praxisjog szép dolog, eladni viszont megítélésem szerint lehetetlen. A megoldás az 
lenne, hogy megegyezünk vele a megszűnés időpontjáról, illetve beszélni kell a két fogorvosnak –
a korábbinak és az újnak - egymással. A kérdés az, hogy várjuk-e meg a hat hónapi felmondási 
időt. 
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Czombos Ferenc alpolgármester
Ha a Doktor  Úr mégis  tudja  értékesíteni  a  praxisát  kellemetlen  helyzetbe  kerülünk,  mert  aki  
megveszi, ellátást biztosítani kívánja. Annak idején maga Radics Doktor ürítette ki a rendelőt. A 
fogorvosi rendelőt újra éleszteni nem tartom jó dolognak,  hiszen a lakosság lélekszáma kevés 
ahhoz, hogy eltartsunk egy fogorvost. Lehet-e arról nyilatkoztatni a fogorvost, hogy hat hónapon 
belül lemond a praxisjogáról és mi köthetünk más fogorvossal szerződést. 

Toldi Zsolt körjegyző
Ha hat hónapon belül más valakivel köt szerződést az önkormányzat, célszerű helyettesítésként a 
szerződést  megkötni.  Meg  lehetne  nyilatkoztatni  a  Doktor  Urat,  de  most  el  kell  kezdeni 
előkészíteni ezt az egészet, hogy a feladatellátás október 1-től biztosított legyen. 

Szász János polgármester
Az alpolgármester Úr által javasolt Dr.Terjék Gyula fogorvossal fel kellene venni a kapcsolatot, a 
Dobó utcába van a rendelője.

Toldi Zsolt körjegyző
Több fogorvost is meg kellene keresni ezzel kapcsolatban. 

Szász János polgármester
Két dologban kérünk felhatalmazást a Jegyző Úrral, először is vegyük fel Radics Doktor Úrral a  
kapcsolatot, és keressünk olyan személyt aki ellátja a feladatot. 

Toldi Zsolt körjegyző
Szeptember 30-ig biztosítani kell Radics Doktornak a feladatellátást. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Igazán akkor  tudjuk ellátni  jól  a feladatot,  ha a lehetőségünkhöz mérten minél előbb kötünk 
szerződést valakivel.

Toldi Zsolt körjegyző
A határozatban javaslom azt szerepeltetni, hogy a képviselő-testület tudomásul veszi a LU-RA 
Dent  Bt.  felmondását  és  hogy  kezdjenek  tárgyalásokat  olyan  személyekkel,  akikkel  a 
lehetőségeken belül egy korábbi időpontban meg lehetne kötni a megbízási szerződést.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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63/2012. (IV. 25.) ÖKT. határozat
A fogorvosi alapellátás biztosítása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – a fogorvosi alapellátás biztosításáról szóló – előterjesztését és úgy 
határoz, hogy a LU-RA Dent Bt. rendes felmondását – az ellátás 2012. szeptember 
30-ig történő biztosítása mellett – elfogadja.

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert és a körjegyzőt, hogy kezdjék meg az egyeztető tárgyalásokat olyan 
fogászati tevékenységet végzőkkel,  akivel  lehetőség szerint egy korábbi időpontban 
meg lehetne kötni a szerződést, a fogászati ellátás folyamatos biztosítása érdekében. 

Határidő: folyamatos 
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

VI. napirend

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítése tárgyában

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

Szász János polgármester
A képviselő-testület a márciusi testületi ülésen tárgyalta Iványi Adrián földvásárlási kérelmét. A 
mostani kérelemben szerepel a földterület vételára is, mely 600.000,- Ft.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, 3 igen és 1 nem szavazattal támogatja. 

Szász János polgármester
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A kifüggesztés és az ügyvédi költség a földvásárlót terheli. 
Czombos Ferenc alpolgármester
A képviselő-testület elé került előterjesztés szerint ennek a két területnek a nagyság nem 1,5 ha, 
hanem körül-belül  ennek a fele,  7.500 m2. Megkérdezem, hogy ennek fényében változtat-e a 
földvásárló a vételáron.

Iványi Adrián / földvásárló /
Nem változtatok rajta, tartom az árat. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Mikor készül el az adásvételi szerződés és milyen fizetési feltételekkel?

Szász János polgármester
Az ajánlat kifüggesztését követően s a teljesítés átutalással történik. 

Toldi Zsolt körjegyző
A 16/2002.  Kormányrendelet  szerint  a  kifüggesztési  eljárás  után  kerülhet  sor  az  adás-vételi  
szerződés megkötésére. 

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:

64/2012. (IV. 25.) ÖKT. határozat
Önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok  értékesítéséről  szóló  – 
előterjesztését és a következő határozatot hozza:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja  Iványi Adrián 
Árpád (szül.:  Szeged, 1985.06.07.,  an.:  Rádi Erika Erzsébet)  Petőfiszállás,  Fekete 
László  u.  10.  szám alatti  lakos,  1/1  arányban  önkormányzati  tulajdonában  lévő 
ingatlanok megvásárlására tett ajánlatát és részére a 0137/7., és a 0134/14. hrsz-ú 
7.500 m2  nagyságú földterületet   az ajánlatban szereplő  600.000,-  Ft  vételárért  
értékesíti.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
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                Toldi Zsolt körjegyző
VII. napirend

Előterjesztés a konyhai villanyhálózat bővítésére

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

Szász János polgármester
A konyhai dolgozók, és a karbantartók többszörösen jelezték, hogy az áramszolgáltatás akadozik,  
illetve a villanyórában lévő kismegszakító folyamatosan leold. A konyhai gépek  miatt túlterhelt a 
hálózat és ez miatt hálózatfejlesztésre van szükség. A Démász árajánlata alapján ennek a költsége  
262.130,- Ft.

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal támogatja. 

Nagy János képviselő
Úgy emlékszem, hogy egy régebbi költségvetésünkben lett olyan határozat hozva, hogy ki kell 
cserélni a kábeleket. 

Rádi Györgyi képviselő
Nem tudom, hogy akkor ennek mi lett a vége, de 2009-ben volt már ilyen ampercsere.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. 

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

65/2012. (IV. 25.) ÖKT. határozat
A Konyhai villanyhálózat bővítésére vonatkozó
árajánlat

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – a konyhai villanyhálózat bővítésére vonatkozó Démász árajánlatáról 
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szóló  –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  Petőfiszállás  Önkormányzat 
konyhájának  villamos  hálózata  fejlesztésére  262.130,-  Ft-ot  biztosít  a  saját 
költségvetése terhére. 

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

VIII. napirend

Előterjesztés Vezér Ferenc Atya újratemetésével kapcsolatos
költségek tárgyában

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

Szász János polgármester
Az eseménnyel kapcsolatosan elég nagy az érdeklődés. A létszám 500-600 között várható. Az 
agapét mi biztosítjuk, a rendezvénysátorért nem kell fizetni. A vendégek fogadásánál kérem  a 
képviselő-testület  segítéségét.  Állófogadás  keretében  szeretném  vendégül  látni  a  szertartáson 
megjelenteket.   A  vendéglátás  költségét  előre  nem  tudom  megmondani,  kérem  a  testület 
hozzájárulását.  Kenyeret,  süteményt  kapunk,  ásványvizet  kérek  a  Bácsvíztől,  gyümölcsöket 
kapunk a zöldségszállítótól. Összeget ennek ellenére határozzunk-e meg, és mennyit?

Rádi Györgyi képviselő
Nem tudunk összeget meghatározni. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Azt feltételezem, hogy az előterjesztéshez képest csak több lehet. 

Rádi Györgyi képviselő
A templomnál is főzünk 110 emberre. 
 
Szász János polgármester
Ott ahol az 500 főt meghaladja a rendezvényen résztvevők száma, mentőnek kell lennie. 

Toldi Zsolt körjegyző
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Mentőtisztek is elláthatják ezt a feladatot, orvosi felszerelésükkel, akik ott vannak a rendezvényen 
és biztosítják a betegellátást. 

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítsa P. 
Vezér  Ferenc  György  Atya  földi  maradványainak  hazaszállításának  költségét,  valamint  a 
szertartáson megjelent vendégek élelmezési költségét. 

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

66/2012. (IV. 25.) ÖKT. határozat
P. Vezér Ferenc György Atya újratemetési
költségeinek elfogadtatása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – P. Vezér Ferenc György Atya újratemetésének költségeiről szóló – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy P. Vezér Ferenc György Atya földi maradványai 
hazaszállításának, valamint a szertartáson megjelentek vendégül látásának költségét 
a saját költségvetése terhére biztosítja. A költségekről készült részletes tájékoztatást 
kéri a következő testületi ülésen napi rendjében szerepeltetni.

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző
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IX. napirend

Család napi rendezvény anyagi támogatása

Előadó: Rádi Györgyi képviselő (megbízott iskolaigazgató)

Rádi Györgyi képviselő /megbízott iskolaigazgató/
Az évek óta megrendezésre kerülő család napi rendezvényünket 2012. május 12-én szombaton 15 
órakor rendeznénk meg a Művelődési házban. A feladatellátás a következő: a műsor és a  terem 
előkészítése az iskola feladata, a vendéglátás az önkormányzat költsége lenne, üdítőt, ásványvizet 
és  pogácsát  szeretnénk  felszolgálni.  Nem javaslom,  hogy  legyen  alkohol.  Az  elmúlt  években 
vettünk egy halom virágot a vendégeknek és ennek ellenére nem kapott virágot mindenki. Most a 
gyerekek úgy zárják a műsort,  hogy együtt elénekelnek egy dalt és minden gyerek ad egy szál 
virágot az édesanyjának. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Csak az anyák kapjanak virágot, az lenne az ésszerű. 

Rádi Györgyi képviselő
Ha valakinek ha nem él az édesanyja, akkor a nagymama kapja a virágot. A kérdésem az, hogy a  
virágot megveszi-e az önkormányzat. 

Homoki-Szabó József képviselő
Eddig is mi finanszíroztuk. 

Rádi Györgyi képviselő
Körülbelül 120 szál körüli virág kellene. Délután 14 órakor lenne a gyülekező, az asztalok elő 
lesznek készítve, csak meg kell teríteni. A vendégek köszöntése a polgármester feladata lenne. 

Szász János polgármester
A meghívót ki kell küldeni mindenkinek. Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az 
elhangzottakat. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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67/2012. (IV. 25.) ÖKT. határozat
Család napi rendezvény anyagi támogatása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rádi Györgyi 
képviselő,  megbízott  iskolaigazgató  –  Család  napi  rendezvény  szervezésével 
kapcsolatos – tájékoztatását és úgy határoz, hogy a rendezvény lebonyolításához 
biztosítja az élelmezés és a virágok költségét utólagos elszámolás mellett,  a saját 
költségvetése terhére.  

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

X. napirend

E g y e b e k:

a.) Eszközbérleti szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz . mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A  helyi  termelőszövetkezettől  egy  traktort  béreltünk  lajtkocsival  együtt  az  elültetett  fák 
locsolására. A traktort két ember vezetheti Fődi József és Mészáros István. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá az eszközbérleti szerződés megkötésére. 
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:

68/2012. (IV. 25.) ÖKT. határozat
Eszközbérleti szerződéssel kapcsolatos
tájékoztatás

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  eszközbérleti szerződésről szóló -  tájékoztatását és úgy határoz,  
hogy az eszközbérleti szerződés tervezetét jóváhagyja.

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 
eszközbérleti szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                

b.) Tájékoztatás a Hivatal épületének akadálymentesítése 
tárgyában

         Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A  Körjegyzőségi  hivatal  akadálymentesítése  még  nincs  megoldva.  A  Hivatal  teraszának 
burkolattal  történő ellátására már korábban anyagi fedezetet biztosított  a testület.  A burkolási  
munkálatok  megkezdése  előtt  célszerűnek tartom, hogy a Hivatal  épülete  akadálymentesítésre 
kerüljön akként, hogy a lépcsőfeljáró illetve a terasz korlátjának átalakítása  mellett saját korláttal  
ellátott betonfeljáró kerüljön kialakításra. Ennek várható költsége hozzávetőlegesen 50.000,- Ft, 
ami a betonozás és az anyagköltség. Kérem a képviselő-testületet, hogy az akadálymentesítéshez 
járuljanak hozzá és biztosítsák az anyagi fedezetet a saját költségvetésük terhére. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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69/2012. (IV. 25.) ÖKT. határozat
Körjegyzőségi Hivatal akadálymentesítése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester   –   Körjegyzőségi  Hivatal  akadálymentesítéséről  szóló  - 
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  hozzájárul  a  Körjegyzőségi  Hivatal 
akadálymentesítésének kialakításához. 
Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  akadálymentesítés 
költségét, 50.000,- Ft-ot  a saját költségvetése terhére biztosítja.

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

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

c.) Előterjesztés a MÁV Vagyonkezelővel folytatott egyeztetés 
      tárgyában

      Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A  Magyar  Állam  tulajdonában  lévő  két  terület  hasznosításával   kapcsolatban  felvettem  a 
kapcsolatot  a  MÁV Vagyonkezelő  Zrt-vel.  A  szántó  művelési  ágú  ingatlan  természetben  az 
Óvodával szemben lévő vasúti sínpálya és a Kossuth utca által közrefogott földterület. Ez évek 
óta  kezeletlen,  elhanyagolt  állapotú,  itt  elképzeléseink  szerint  emlékparkot  hoznánk  létre.  A 
vasútállomás  és  a  raktár  épülete  helyi  védettség  alatt  áll,  az  önkormányzatnak  kellene  a 
vagyonvédelmet és az állagmegőrzést biztosítani. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Jónak  tartom  az  ötletet,  de  mit  takar  az  emlékpark  kialakítása.  Füvesítést,  esetleg  szökőkút  
kiépítését?
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Szász János polgármester
Terveim szerint egy sövényből nagy Magyarország térképét építenénk ki, kopjafákat állítanánk fel,  
amikre azok nevei kerülnének fel, akik Petőfiszálláson éltek.

Homoki-Szabó József képviselő
Nagy körültekintéssel kell az állagmegóvásban való közreműködést megtervezni. 
   
Czombos Ferenc alpolgármester
Ha  a  Polgárőrség  egyszer-egyszer  elmegy  az  állomás  előtt,  ezzel  milyen  megőrzést  vállal?  
Állagmegőrzést bevállalni, erről rossz elképzeléseim vannak. Véleményem szerint egyenlőre  a két 
helyrajzi  számú ingatlan  hasznosításával  kapcsolatosan hatalmazzuk fel  a polgármestert,  hogy 
folytasson egyeztető tárgyalásokat a MÁV Vagyonkezelő Zrt-vel. 

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:

70/2012. (IV. 25.) ÖKT. határozat
A MÁV Vagyonkezelő Zrt-vel folytatott ingatlanok
hasznosításával kapcsolatos egyeztetések

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – a MÁV Vagyonkezelő Zrt-vel folytatott ingatlanok hasznosításával 
kapcsolatos egyeztetésekről szóló -  előterjesztését és úgy határoz, hogy egyetért a 
petőfiszállási 07/11. hrsz-ú és a 07/13. hrsz-ú ingatlanok hasznosítására vonatkozó 
elképzelésekkel  és  felhatalmazza  Szász  János  polgármestert,  hogy  a  MÁV 
Vagyonkezelő Zrt-vel további egyeztető tárgyalásokat folytasson. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

d.) Kimutatás a felajánlott képviselő tiszteletdíjakról

 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét képezi.
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Szász János polgármester
Tájékoztatásként  kimutatást  készítettünk  a  2011-ben  és  a  2012-ben  a  képviselők  bizottság 
tiszteletdíjainak eddigi felhasználásáról. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vegyék tudomásul 
a tájékoztatást.   

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

71/2012. (IV. 25.) ÖKT. határozat
Kimutatás a felajánlott képviselői
tiszteletdíjakról

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester   –   Kimutatás  a  felajánlott  képviselői  tiszteletdíjakról  szóló  - 
előterjesztését és úgy határoz, hogy a tájékoztatást tudomásul veszi és elfogadja.
 
Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

e.) Egynyári virágok vásárlása

Szász János polgármester
Virágokat szeretnénk vásárolni az utcákon lévő oszlopokon elhelyezett virágtartókba, valamint a 
község  belterületén  elhelyezett  konténerekbe.  A  költségvetési  rendeletünkben  50.000,-  Ft-ot 
különítettünk el erre, de még szükség lenne plussz  50.000,- Ft-ra. A kérdésem az, hogy a saját 
költségvetésünk vagy a képviselői tiszteletdíj terhére történjen. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Ugyanaz a fajta virág lesz-e mint tavaly? Jobban dúsuló muskátli fajtában kellene gondolkodnunk. 

Nagy János képviselő
A virágvásárlás a bizottsági tiszteletdíj maradványból lenne, vagy a következő hónap terhére. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A 2011. évi képviselői tiszteletdíj maradványból vásároljuk meg a virágokat.
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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:

72/2012. (IV. 25.) ÖKT. határozat
Egynyári virágok vásárlása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  egynyári virágok vásárlásáról szóló -  előterjesztését és úgy határoz, 
hogy a virágok beszerzésére  50.000,- Ft összeg erejéig a polgármester, a képviselők 
és a bizottsági tagok a 2011. évi bizottsági tiszteletdíj maradvány és annak járulékai  
terhére fedezetet biztosít.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a következő 
rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
 
Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

f.) Oktatási intézmény névváltoztatása

Szász János polgármester
Az  iskola  névváltoztatásával  kapcsolatban  állásfoglalást  kértünk  a  Kormányhivataltól. 
Tulajdonképpen  elvi  akadálya  nincs,  a  véleményeket  kell  megkérni  a  különböző  iskolai 
szervezetektől. Az esetleges alapítvány létrehozásához, ami a néhai iskolaigazgató nevét viselné 
csatlakozott  az Oktatási Minisztérium is.  Ha azonban négy osztályos lenne az általános iskola  
nem szeretném a névváltoztatást. Kérném ezzel kapcsolatosan a véleményeket a testülettől.

Torma István képviselő
A névváltoztatással kapcsolatosan szeretném ha  az előterjesztést a képviselő-testület támogatná 
és a névváltoztatás megtörténne. 

Czombos Ferenc alpolgármester

21



A jelenlegi iskolanévvel mi fog történni, milyen formai része van, hogy a régi név után legyen 
lehetőség az új név felvétele. A névváltoztatás milyen költségekkel terheli az iskolát és a szülőket.  
A bélyegző,  a  jelenlegi  nyakkendő  feleslegessé  válik.  Valahol  Petőfi  Sándor  nevét  is  jegyzi  a  
történelem. Nem mindent értek az elképzelésben. 

Rádi Györgyi képviselő
Minden bélyegzőn, diákigazolványon, bejelentéseken  Petőfi Sándor Általános Iskola szerepel. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Azzal kell kezdenünk, hogy Petőfi Sándor Általános Iskola nevét vissza kell vennie a testületnek?

Toldi Zsolt körjegyző
Nincs konkrét szabályzat, elvi döntést kell hozni, hogy Petőfi Sándorról Szász Magdolna általános  
iskolára  kívánják  átnevezni.   Ennek  a  véleményezését  kell  kikérni  az  iskolai  szülői 
munkaközössségtől,  az  intézmény  alkalmazotti  közösségétől  és  a  diákönkormányzattól.  Egy 
időpontot is meg kell határozni. Az iskolának külön adószáma van, információs rendszere, stb.  
ezek elrendezéséhez időt kell hagyni a testületnek. Szeretném megkérdezni a véleményeket ezzel 
kapcsolatban. 

Gyöngyösi Péter képviselő
Csatlakozom a többséghez, ha a képviselő-testület úgy dönt, én támogatom a névváltoztatást. Az 
iskolai dolgozókat és a szülőket kell megkérdezni.

Dr.Torma Andrea aljegyző
Nagyon  szép  gesztusnak  tartom.  Az  időpont  szerintem  még  korai,  kavarognak  az  érzések 
bennem.  Anyagilag  a  szülőket  is  érintené,  a  különböző  átvezetések,  a  névváltoztatás 
adminisztrációja lenne nagy. Szép emlékeket őrizne meg az iskola ha megmaradna. 

Sinkó József a Pénzügyi bizottság tagja
Nem készültem fel erre, az elvi részét támogatom. 

Rádi Györgyi képviselő
Kettős érzésem van,  Magdi iránti  szeretetem is  előkerül.  Bennem van  az is,  hogy ebben az  
iskolában nagyon sokan dolgoztak akik már nem élnek. Pedagógus családok voltak itt akik még 
említést sem kaptak. Mi van ha nem lesz itt 8 osztályos iskola jövőre? Nem tudok nyilatkozni a 
kollégáim  nélkül  ebben  az  ügyben.  Nem  tudom,  hogy  a  gyerekeknél  hogyan  működik  ez. 
Hatalmas  az  adminisztrációja,  érzelmi  részéről  is  problémám  van.  Támogatom  egy  olyan 
alapítvány létrehozását ami az Ő nevét viseli, ez lenne a legjobb megoldás. 

Homoki-Szabó József képviselő
Nem könnyű helyzetben vagyunk. A Petőfi Sándor név nem egy olyan név amit mindenképpen 
meg kell változtatni. Elviekben el tudom fogadni, de közel van még az időpont a tragédiához.  
Jobb  lenne  egy  alapítvány  létrehozása,  mert  valóban  emléket  kell  neki  állítani.  A  pedagógus 
családokat sem kell elfelejteni, de esetükben nem történt ekkora tragédia. Elviekben támogatom a 
névváltoztatást, ha minden véleményező elfogadja, akkor tudunk dönteni. 

Szász János polgármester
Az alapítvány egyértelmű, át kellene gondolni hogyan lehetne az iskola neve mellé  csatolni Szász 
Magdolna nevét.  Lehetne az intézmény neve Petőfi Sándor Általános Iskola,  Szász Magdolna 
tagintézménye.
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Czombos Ferenc alpolgármester
A  most  megkapott  papírokon  két  név  is  van,  melyikről  beszélünk?  Hajagos-Tóthné  Szász 
Magdolna volt a hivatalos neve. 

Nagy János képviselő
A gyászt azt átélem, de mások helyett nem tudok dönteni. A lakosság széles körét is meg kell  
kérdezni. Nem tartom magam erre méltónak. Más megoldásba el tudok indulni.

Toldi Zsolt körjegyző
Azzal a gondolattal tudok azonosulni, hogy látnia kell a testületnek az emberek támogatást is e 
kérdéssel kapcsolatban. Most egy elvi döntés után le kell folytatni a véleményezési eljárásokat és 
utána kell konkrét döntést hozni. 

Gyöngyösi Péter képviselő
Az osztott nevet nem tudom elképezni. Ha a névváltoztatást a széles közvélemény is támogatja,  
akkor én is támogatom. 

Toldi Zsolt körjegyző
A kettős nevet nem tartom elfogadhatónak, mivel csak egy intézményről, iskoláról beszélünk. 

Rádi Györgyi képviselő
A Petőfi Sándor névről nehezen mondanék le. Összekapcsolnám a nevét Petőfi Sándor Általános 
Iskola működését segítő Szász Magdolna Alapítvánnyal.

Czombos Ferenc alpolgármester
Nem vagyok benne biztos, hogy nekünk hatunknak kell dönteni abban, hogy „igen” vagy „nem”. 
Az iskolai  közösségek véleményét még nem ismerem, nem érzem magam jogosultnak sem az 
„igen”, sem a „nem” válaszra. Alapítvány, emléktábla, vagy dombormű létrehozását nem tartom 
kizártnak.  

Homoki-Szabó József képviselő
Elvi állásfoglalást kellene adnia a testületnek, ezt meg lehetne adni. 

Toldi Zsolt körjegyző
A végleges döntés előtt a képviselő-testületnek a véleményeket be kell szerezni, ennek érdekében 
meg  kell  keresni  az  intézmény  alkalmazotti  közösségét,  az  iskolai  szülői  munkaközösséget,  a 
diákönkormányzatot. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Egy alapítvány úgy lesz működőképes ha valaki tesz bele pénzt.

Homoki-Szabó József képviselő
A képviselői tiszteletdíjból valamennyit lehetne az alapítványba tenni, el tudnátokezt képzelni?
 
Czombos Ferenc alpolgármester
Igen, lehetne felajánlani.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom a képviselő-testületnek az alapítvány létrehozását javaslatát.  
 

23



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

73/2012. (IV.25.) ÖKT. határozat
Közoktatási feladatokat segítő alapítvány létrehozása

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –   közoktatási  feladatokhoz  kapcsolódó   alapítvány  létrehozásáról 
szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy támogatja egy közoktatási feladatokhoz 
kötődő  alapítvány  létrehozását,  amely  alapítványt  Szász  Magdolna  néhai 
iskolaigazgatóról kíván elnevezni.

Határidő: folyamatos
Felelős:    képviselő-testület

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom, hogy a képviselő-testület kinyilvánítja elvi egyetértését a tekintetben, hogy a 
jelenleg Petőfi Sándor nevét viselő általános iskola  Szász Magdolna, néhai volt igazgató nevét 
vegye  fel,  és  így  az  intézmény  elnevezése  Szász  Magdolna  Általános  Iskolára  kerüljön 
megváltoztatásra.. Az intézmény nevének megállapításával kapcsolatos döntése előtt be kívánja 
szerezni  az  intézmény  alkalmazotti  közösségének,  az  iskolai  szülői  szervezetnek  és  az  iskolai  
diákönkormányzatnak a véleményét.  

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen,  1  nem    szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:

74/2012. (IV.25.) ÖKT. határozat
Oktatási intézmény névváltoztatása

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester –  oktatási intézmény névváltoztatásáról szóló – előterjesztését és a 
következő határozatot hozza:

l.)  Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  elvi 
egyetértését a tekintetben, hogy a jelenleg Petőfi Sándor nevét viselő általános iskola 
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Szász Magdolna, néhai volt igazgató nevét vegye fel, és így az intézmény elnevezése 
Szász Magdolna Általános Iskolára kerüljön megváltoztatásra.

2.) Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 
1993.  évi  LVXXIX.  törvény  102.  §-ába  foglalt  kötelezettségének  eleget  téve  az 
intézmény nevének megállapításával kapcsolatos döntése előtt bekívánja szerezni az 
intézmény alkalmazotti közösségének,  az iskolai  szülői szervezetnek és az iskolai 
diákönkormányzatnak a véleményét.  

Határidő: folyamatos
Felelős:    képviselő-testület
       

g.) Szociális rendeletmódosítás kezdeményezése

Szász János polgármester
Szociális rendeletmódosítást szeretnék kezdeményezni a testület felé. A polgármester hatáskörébe 
tartozik  a  krízis  segély  megállapítása,  ami  eddig  az  elemi  kárra,  a  halálesetre  és  a  rendkívüli 
időjárás eseteire terjedt ki. Szeretném legalább ha még egy kategória lenne, mivel vannak olyan 
helyzetek  ami megalapozott  emberileg  és  egészségileg  is.  Ez a krízishelyzet  lehetne például  a 
„rendkívüli kiadások” kategória, részletesen felsorolva az e körben elismerhető kiadásokat,  ami 
lehetne bármilyen betegség folytán kialakult nagyobb kiadások, vagy esetleg a lakás állapotában 
bekövetkezett károk elhárításánál jelentkező költségek. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Utólag tájékoztatást kapunk róla, mi ez a rendkívüli kiadás a segélyt kérőknél? 

Szász János polgármester
Igen tájékoztatom  a testületet a segélyezés eseteiről.
  
Több hozzászólás nem lévén kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak hogy kívánják-e 
a  rendeletmódosítást előkészítettni.  

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen,  1  nem   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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75/2012. (IV.25.) ÖKT. határozat
Szociális rendeletmódosítás kezdeményezése

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –   szociális  rendeletmódosításról   szóló  –  előterjesztését  és  úgy 
határoz, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 
szabályozásáról  szóló rendelet   20.  §  (5)  bekezdésében rögzített  krízis  helyzetek 
körét bővíteni kívánja.
Felkéri  a  körjegyzőt  a  rendeletmódosítás  következő  testületi  ülésre  való 
előkészítésére.  

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület nyílt 
ülését 16 órakor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                         körjegyző

  Nagy János                                                                      Torma István

jegyzőkönyv-hitelesítők
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