
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30-án 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
                         Dr.Patak Sándor r.őrgy.Közrendvédelmi osztályvezető
                         Magony János r.zls.KMB aloszt.csop.vezető
                         Nagy Péter r.ftzls.KMB
                         Novikov József r.zls. 
                         Dr.Terjék Gyula fogszakorvos          
                         Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs

Szász János polgármester
12 óra 30 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   Rádi Györgyi és Homoki-Szabó József   képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.



Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal elfogadja a 2012. május 30-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 a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
            módosítása tárgyában 

Előadó: Szász János polgármester
          
3.) Előterjesztés a helyi önkormányzati rendelet szabálysértési tényállásai hatályon

kívül helyezésének tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

4.) Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
szabályozásáról szóló rendelet módosítására.
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

5.) Előterjesztés a fogorvosi alapellátás tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

6.) Előterjesztés a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
programhoz kapcsolódó Eu Önerő Alap pályázat benyújtása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester 

7.) Előterjesztés Petőfiszállás község 2011. évi közbiztonsági helyzetének tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

8.) Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői munkaköre 
betöltésére kiírandó pályázat tárgyában

            Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

9.) Előterjesztés a gyermekjóléti szolgáltatás működtetési formájának meghatározása
tárgyában

            Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

10.) Előterjesztés Petőfiszállás Község Önkormányzata által a gyermekjóléti és  
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

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

a.) Tájékoztatás a Posta épületének felújítására, akadálymentesítése tárgyában
b.) Előterjesztés kamera-rendszer kiépítése tárgyában

2



c.) Tájékoztatás a Többcélú Kistérségi Társulás gyermekjóléti feladatainak
normatíva-elszámolás tárgyában

d.) Tájékoztatás a vis maior támogatás tárgyában hozott miniszteri döntésről  
e.) Tájékoztatás Vezér Ferenc atya újratemetésével kapcsolatosan felmerült

Önkormányzatot terhelő költségek tárgyában

f.) Előterjesztés az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igényléséről 
g.) Hivatali számítógépek fejlesztése, vásárlása 

12.) Zárt ülés:
           -Egyedi szociális  kérelem  elbírálása
                Előadó:  Toldi Zsolt körjegyző

           -Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos  Óvoda óvodavezetői pályázatának
            tárgyában
               Előadó: Szász János polgármester

           -Körjegyző és aljegyző munkájának minősítése, észrevételek
               Előadó: Szász János polgármester

 
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal elfogadja a 2012. május 30-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
Közel 50.000,- Ft volt a család napi rendezvény költsége, nem látom az összeget a táblázatban. 

Szász János polgármester
A következő költségvetési rendelet módosításnál ez az összeg kerül beépítésre. 
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Nagy János képviselő
Közel fél millió forint lett felhasználva P.Vezér Ferenc atya újratemetésére, ez az összeg igen sok.

Szász János polgármester
Ha az újratemetés megszervezése mellett döntöttünk, azt végig kellett csinálni, de próbáltuk azt 
minél kevesebb költséggel megvalósítani. 

Nagy János képviselő
Ha nem vállaljuk fel, akkor nincs ez a nagy összeg, a magam részéről ez a véleményem. 

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a napirendi pontot.

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

                                                             
83/2012. (V. 30.) 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.

Határidő: folyamatos
Felelős:  Szász János polgármester

II. napirend

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 
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Szász János polgármester
Az ügyrendi és a pénzügyi bizottság e napirendi ponttal kapcsolatban úgy döntött, hogy a testületi  
ülésen kerüljön az megvitatatásra. Van-e kérdése, kiegészíteni valója valakinek?

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
A szabad pénzmaradvány 24.276.000 Ft. Az eredeti költségvetésben benne volt 15.000.000 Ft, a 
szabad pénzmaradvány növekménye: 9.276.000 Ft.

Rádi Györgyi képviselő
Az átvett pénzeszközöknél  szerepel  513.000 Ft,  ez a pályázati kistraktor ára?

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Igen itt traktor vásárlásról van szó.

Rádi Györgyi képviselő
Az Allianz Biztosító gépkocsi kártérítésénél melyik gépjárműről van szó?

Homoki-Szabó József gépkocsivezető
Az én tanyagondnoki kocsim javítása van benne.

Szász János polgármester
Több 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 2012. évi költségvetéséről  
szóló 2/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

7/2012. (V. 30.)
önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.
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III. napirend

Előterjesztés a helyi önkormányzati rendelet
szabálysértési tényállásai hatályon kívül

helyezésének tárgyában

Előadó:  Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi. 

Dr. Torma Andrea aljegyző
2012. április 15-én lépett hatályba az új szabálysértési törvény. Kötelezettségként írta elő, hogy 
2012.  május  31-ig  hatályon  kívül  kell  helyezni  az  önkormányzat  rendeletében  meghatározott 
szabálysértési  rendelkezéseket.  Azért  adta  ezt  a  kötelezettséget  az  önkormányzatnak,  mert  a 
jegyzőtől elkerült a szabálysértési hatósági hatáskör. Ez hat önkormányzati rendeletet érintett. Az 
előterjesztésben benne van, mi az a szövegrész ami hatályon kívül helyezésre került. 

Szász János polgármester
Több 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  helyi  önkormányzati  rendeletek  
szabálysértési tényállásai hatályon kívül helyezéséről  az alábbiak szerint: 

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

8/2012. (V. 30.)
önkormányzati rendelete

Az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési
tényállásai hatályon kívül helyezéséről
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A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

IV. napirend

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról

szóló rendelet módosítására 

Előadó:  Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi. 

Toldi Zsolt körjegyző
Az elmúlt testületi ülésen  határozattal kezdeményezte a testület a  szociális rendelet módosítását.  
A krízishelyzetek körét kívánta bővíteni a testület.  A krízishelyzetek miatt benyújtott átmeneti 
segélyek megállapítására a polgármester rendelkezik hatáskörrel.  A tervezet szerint egy ponttal 
kerülne kiegészítésre a krízishelyzetek köre, s ez lehetőséget adna a tartós egészségromlás miatt 
jelentkező igazolt többletkiadások miatti terhek enyhítésére. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy véleményezzék a rendelet-tervezetet, majd fogadják el.   

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

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú ( 7 igen) szavazattal  
elfogadja az előterjesztést és  megalkotja rendeletét A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és  
természetbeni  ellátások  szabályozásáról   szóló  8/2006.  (V.30.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról az alábbiak szerint:  

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

9/2012. (V. 30.)
önkormányzati rendelete

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátások szabályozásáról 
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szóló 8/2006. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.

V. napirend

Előterjesztés a fogorvosi alapellátás
tárgyában

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

Szász János polgármester
Felvettük a kapcsolatot több fogorvossal. Dr. Terjék Gyula kiskunfélegyházi fogszakorvossal is 
egyeztettünk,  ő  vállalta  Petőfiszállás  lakosainak  fogászati  ellátását.  Kérése  volt,  hogy  az 
önkormányzat  nem  rendszeresen,  de  az  lehetőségéhez  mérten,  és  amennyiben  az  indokolt,  
anyagilag  is  támogassa  a  vállalkozást  működésében.  A  Doktor  Úr  rendelője  közel  van  a 
buszállomáshoz, ismert szakfelügyelő orvos.

Toldi Zsolt körjegyző
A Képviselő-testület az előző testületi ülésén felhatalmazta a polgármestert és a körjegyzőt, hogy 
kezdjék meg az egyeztető tárgyalásokat olyan fogászati tevékenységet végzőkkel, akikkel lehetőség 
szerint  egy korábbi  időpontban meg lehetne kötni  a  szerződést  a  fogászati  ellátás  folyamatos 
biztosítása érdekében. A feladatot jelenleg még ellátó LU-RA Dent Bt. képviseletében Dr. Radics 
Attila doktor úrral pedig olyan megállapodás került aláírásra, amelyben rögzítésre került, hogy a  
LU-RA Dent Bt. a feladatellátást 2012. június 30-ig biztosítja, illetve a doktor úr nyilatkozott arra 
vonatkozóan, hogy a praxis jogról 2012. május 22. napjával végérvényesen és ellenérték nélkül 
lemond. A Megyei ÁNTSZ-hez –és a MEP-hez is elmentünk, a praxisjogot  az önkormányzat 
nem tudta volna magánál tartani, mivel az személyhez kapcsolódó jog. A testület döntése után 
egy megállapodás tervezetet kell készíteni a doktor úrral és ezt, a képviselő-testületnek jóvá kell  
hagyni. A működési engedélyt a doktor úrnak kell kérelmezni. Ha meg lesz a működési engedélye 
és a megállapodás akkor július 1-vel kezdhető az ellátás. 

Nagy János képviselő
Mindenképp meg kell hirdetni a lakosságnak, hogy tudják hová fordulhatnak fogorvoshoz. 

Szász János polgármester
Szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot. 

Nagy János képviselő
Az iskolafogászatra is ki kellene térni a megállapodásban. Vállalja-e a doktor úr, hogy ide kijön és 
helyben elvégzi a szűrést a gyerekeknél.

Rádi Györgyi képviselő
Eddig is évenként egyszer volt szűrés az iskolás gyerekeknél.
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Szász János polgármester
Ha Dr. Terjék Gyula fogszakorvost el tudja fogadni a testület, kérem szavazzanak.

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

  

84/2012. (V. 30.) ÖKT. határozat
A fogorvosi alapellátás biztosítása 

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester   -  a  fogorvosi  alapellátás  biztosítása  tárgyú  –  előterjesztését  és  a 
következő döntést hozza:

1. A  Képviselő-testület  elfogadja,  hogy  a  LU-RA  Dent  Bt.  feladat  ellátási 
kötelezettsége 2012. június 30. napjával megszűnik, illetve tudomásul veszi, 
hogy  dr.  Radics  Attila  fogorvos a  praxis  jogról  2012.  május  22.  napjával 
végérvényesen és ellenérték nélkül lemondott.

2. A Képviselő-testület Petőfiszállás vegyes fogorvosi ellátásának biztosítására 
2012.  július  1.  napjától   határozatlan  időre  megbízza  a  Pulpa  Bt.-t 
(Kiskunfélegyháza, Dobó u. 3/A., képviselője: Dr. Terjék Gyula).

3. A  Képviselő-testület  felkéri  a  Pulpa  Bt.  képviselőjét  Dr.  Terjék  Gyula 
fogszakorvost az iskolai fogászati szűrés helyben történő ellátására. 

A megállapodás tervezetének elkészítésével  és annak a következő testületi  ülésre 
történő beterjesztésével megbízza a polgármester és a körjegyzőt.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

VII. napirend

Előterjesztés a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó
Eu Önerő Alap pályázat benyújtása tárgyában
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Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Van-e kérdése valakinek?

Nagy János képviselő
Nem teljesen érthető számomra, hogy egyszer visszavonjuk a döntésünk, egyszer módosítjuk azt. 
Az  előterjesztésben  szerepel,  hogy  az  Eu  Önerő  Alaphoz  nyújtható  be  igénylés  az 
önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése alapján. 
Az  önkormányzat  részéről  a  saját  forrás  vállalását  tanúsító  képviselő-testületi  határozatok 
hitelesített másolatát kell csatolni. A saját forrás azt jelenti, hogy az önerőhöz saját forrásból kell  
hozzátenni. Amennyiben hozzá kell járulni, nekünk ez a víz jó. Beláthatatlan mennyiségű pénz 
lesz ez. Én nem tudom megszavazni. 

Szász János polgármester
Az Uniós előírások szerint a mi vizünk arzén és egyéb összetvők miatt fogyaszthatatlan. A víz  
minősége miatt  például  a  „Kis  Torma” üzemnek a  hipermarketekbe  történő beszállítást  nem 
engedélyezték. A BÁCSVÍZ bevállalta, hogy a minőségfejlesztő produktumot végig viszi. Mi nem 
tudunk  pályázni.  A  BÁCSVÍZ  által  felvállalt  önrész  banki  számlán  van,  biztosított.  Ezen 
eljárásban azért kell a határozat formájában változtatni, hogy a „Kék-vízen” keresztül meg tudják 
a pályázatot valósítani, illetve a pályázati önerőre is lehessen pályázni. Ennek a rendszernek az 
alappillérei az önkormányzatok. 
 
Rádi Györgyi képviselő
A mi községünknek a pályázathoz nem kell pénzügyileg hozzájárulni?

Szász János polgármester
A BÁCSVÍZ-nél könyvvizsgálóval jóváhagyott, elkülönített pénz van erre a célra, ez az összeg 
biztosított. 

Rádi Györgyi képviselő
A pályázat biztosítaná, hogy ezeknek a községeknek nem kellene fizetni ezért a beruházásért?

Szász János polgármester
Igen.

Toldi Zsolt körjegyző
Ez  a  beruházás  egy  EU-s  pályázat  keretében  valósulhat  meg,  amelynél  az  önerőre  is  lehet 
pályázni. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Amennyiben a vezetékes rendszer ki fog épülni, a településen lévő vízellátórendszerrel mi lesz? 
Valószínűleg a BÁCSVÍZ hasznosítaná, ez az olcsóbb. Ez az új  vezetékes rendszer a lakosság 
szempontjából vízdíjemelkedéssel fog járni. 

Szász János polgármester
A mostani  vízügyi  törvény alapján  a  BÁCSVÍZ van olyan  tőkeerős,  hogy tartja  az  árakat.  A 
kiskunfélegyházi csőrendszerből kikerülő víz az előírásoknak megfelel. 
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Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat tervezetet. 

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

85/2012. (V. 30.) ÖKT. határozat
„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei  Ivóvízminőség-javító
programhoz kapcsolódó Eu Önerő Alap pályázat benyújtása 

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  „Kék-víz”  Észak-Bács-Kiskun  megyei  Ivóvízminőség-javító 
programhoz kapcsolódó Eu Önerő Alap pályázat benyújtásának előterjesztését és 
az alábbi határozatot hozta:

1. Petőfiszállás  Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy a 
338/2011.  (XII.  13.)  ÖKT.  számú  „KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023  jelű 
„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó Eu  
Önerő Alap pályázathoz szükséges saját erő biztosítása”  tárgyú határozat 2. és 3. 
pontja, valamint mellékletét hatályon kívül helyezi.

2. Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület a „Kék-víz” Észak-
Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító az Önkormányzati Társulás által 
önerő  támogatás  céljából  benyújtandó   az  önkormányzatok  és  társulásaik 
európai  uniós  fejlesztési  pályázatai  saját  forrás  kiegészítése  2012.  évi 
támogatásának  rendjéről  szól  6/2012.  (III.  1.)  BM  rendelet  alapján 
felhatalmazza  Szász  János  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező 
nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős:    Szász János polgármester

A képviselő-testületi ülésre 13 óra 15 perckor megérkezik Dr. Terjék Gyula fogszakorvos.

Szász János polgármester
Köszöntöm  a  testületi  ülésen  Dr.Terjék  Gyula  fogszakorvost,  a  meghívás  alapja  az,  hogy 
Dr.Radics Attila a petőfiszállási fogorvosi az ellátást felmondta. A képviselő-testület úgy döntött,  
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hogy szeretnék felkérni  és  megállapodni  a doktor  úrral  az alapellátás  biztosítása  tekintetében. 
Szeretnénk  megköszönni  Radics  Doktor  Úr  munkáját,  de  a  folyamatos  ellátás  érdekében 
Dr.Terjék  Gyulával  szeretnénk  az  ellátást  elláttatni.  Szombaton,  vasárnap  előre  egyeztetett 
időpontban fordulhatunk a doktor úrhoz a fogászati ellátással kapcsolatban. 

Dr.Terjék Gyula fogszakorvos
Köszöntöm a képviselő-testületi ülés tagjait, való igaz, hogy érdeklődést tanúsítottak a személyem 
iránt.  Szombaton  és  vasárnap  amennyiben  elérhető  vagyok  szívesen  segítek.  Felvállalom 
Petőfiszállás lakosainak ellátását és ezzel kapcsolatban voltam olyan bátor, hogy a szerződésbe 
foglalandó  dolgokat  szeretném Önök elé  tárni.  Kérem a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  ezen 
elképzeléseket szíveskedjenek támogatni és az  Önök elképzeléseit is szíveskedjenek beletenni. 15 
órás heti rendelés lenne, a rendelési időt ebben a 15 órában lehet biztosítani. Ez a 15 óra az OEP 
részéről támogatott. A 15 órán túli ellátásért térítést szeretnék, de előbb az OEP-el és Önökkel is 
le kell ülni tárgyalni.    

Szász János polgármester
Köszönöm a doktor úrnak,  a kiegészítését.

Dr. Terjék Gyula 13 óra 30 perckor távozik az ülésről.

Szász János polgármester
A Doktor Úr által készített megállapodás tervezet 9. pontjában lévőket kell értelmezni mindkét 
oldalról, s akként rögzíteni, hogy amennyiben az önkormányzatnak lehetősége van, anyagilag is 
támogassa a vállalkozást. 

Rádi Györgyi képviselő
Amikor a szerződés tervezet elkészül, újabb napirendi pont lesz?

Szász János polgármester
Szeretném finomítani, hogy egyértelműen kijöjjön, mi az, hogy lehetőség, mi adható és mi jár. 

Rádi Györgyi képviselő
Bele kell hogy kerüljön az iskolai fogászati szűrés is. 

Szász János polgármester
A szerződés részletes tárgyalására külön rendkívüli ülésen kerül sor. 

VII. napirend

Előterjesztés Petőfiszállás község 2011. évi
közbiztonsági helyzetének tárgyában

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

Szász János polgármester
Köszöntöm  meghívott  vendégeinket,  Dr.  Patak  Sándor  rendőr  őrnagyot,  Magony  János 
rendőrzászlóst, Novikov József rendőrzászlóst és Nagy Péter rendőr főtörzszászlóst.
Örültem hogy a beszámolóban nem rossz helyet tölt be Petőfiszállás. Országos szinten 24-ik a 
község,  statisztikailag  jó  helyen  állunk.  Egy  felderítetlen  ügyünk  van  az  emberölés,  s  az 
emberekben van egy apró félelem e miatt. Szeretnénk támogatni ebben az évben is üzemanyag 
formájában a rendőrséget. Köszönöm a segítségüket ennél rosszabb statisztika soha ne legyen. 

Dr. Patak Sándor rendőr őrnagy
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Timafalvi László rendőr alezredes úr elnézést 
kér,  de  nem tudott  megjelenni  egyéb  elfoglaltság  miatt  a  mai  napon.  Az  hogy  Petőfiszállás 
közbiztonsági helyzete miért alakult, az annak köszönhető, hogy a községben a körzeti megbízotti 
állomány Novikov József rendőrzászlóssal erősödött, ezáltal többet vagyunk kint a területen. Az 
önkormányzat segítségét megköszönöm, a helyi irodában használható az internet és ezáltal még 
többet  tudunk területen lenni.  A statisztika  50 %-os csökkenést  mutat,  jó úton haladunk. Ez 
nemcsak  Petőfiszállás  tekintetében  igaz,  hanem  azokban  a  községekben  is  amelyek  a 
Kiskunfélegyházi  Rendőrkapitánysághoz  tartoznak.   Megköszönöm  az  internettel  kapcsolatos 
önkormányzati támogatást és az idei évben várható üzemanyag támogatást is. Bármilyen kérdésük 
van szívesen állunk rendelkezésükre.   

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom Petőfiszállás község 2011. évi közbiztonsági 
helyzetéről a jelentést.  

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

86/2012. (V. 30.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás község 2011. évi
közbiztonsági helyzetéről jelentés

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  – Petőfiszállás  Község 2011.  évi  közbiztonsági  helyzetéről  szóló – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy elfogadja a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
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Vezetője  által  Petőfiszállás  község  2011.  évi  közbiztonsági  helyzetéről  szóló 
jelentését.  

VIII. napirend

Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola
intézményvezetői munkaköre betöltésére

kiírandó pályázat tárgyában

Előadó:  Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv  13. sz. mellékletét képezi. 

Toldi Zsolt körjegyző
Az iskolaigazgatói feladatok ellátására 2012. július 31-ig  bízta meg a testület Rádi Györgyit az 
iskola  pedagógusát.  Kértem  állásfoglalást  a  Bács-Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  Oktatási 
Osztályától, ahol azt az állásfoglalást kaptam, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint kell eljárni s így 
a  határozott  idejű  megbízás  lejártának  közeledtével  mindenképp  szükséges  az  igazgatói 
álláshelyére történő pályázat kiírása. A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Közlönyben is  
közzé kell tenni. A pályázat benyújtásának határideje a Nemzeti Közigazgatási Intézet  honlapján 
való megjelenéstől számított 30. nap. A pályázattal kapcsolatos vélemények kikérése után dönt a 
testület és bízza meg a pályázót 5 évre a vezetői feladatok ellátásával. Az előterjesztést ki kell 
egészíteni a pályázati feltételek első pontjánál a pedagógus szakvizsgával.

Nagy János képviselő
A pályázati  feltételeknél  szerepel,  hogy  az  „intézményben  pedagógus-munkakörben  fennálló” 
alkalmazás. Ez azt jelenti, hogy erre csak az itteni iskolában pedagógus pályázhat, vagy más iskolai  
tanintézet dolgozója is jelentkezhet? 

Toldi Zsolt körjegyző
Benne van külső pályázó lehetősége is.

Nagy János képviselő
Magasabb iskolai végzettségű nem pályázhat?

Toldi Zsolt körjegyző
A törvény szövege lett ide beemelve a pályázati felhívásba. 

Rádi Györgyi képviselő
Kizárólag  a  törvény  szövege  szerepel  a  pályázati  feltételeknél,  a  beadási  határidőt  a  testület  
határozza meg a törvényi előírások mellett.

Szász János polgármester
Mi a pályázati elbírálás módja?
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Toldi Zsolt körjegyző
A pályázati  anyagokat át  kell  adni  és  3 fős iskolai  előkészítő  bizottságnak ,aki  koordinálja  az 
egyeztetéseket.  Be kell  szerezni a véleményeket, az iskola alkalmazotti  közösségétől,  az iskolai  
szülői szervezetétől és az iskolai diákönkormányzattól, amelyek üléséről jegyzőkönyv készül.

Rádi Györgyi képviselő
Az előkészítő bizottság a jegyzőkönyveket és véleményeket továbbítja a testületnek. 

Toldi Zsolt körjegyző
Öt évre lesz megbízva a vezető.  

Nagy János képviselő
A pályázatokat a véleményezők nem viszik haza, hanem az iskolánál nézik meg és alakítják ki  
álláspontjukat.. 

Rádi Györgyi képviselő
Van egy előkészítő  bizottság,  a  jegyző átadja  nekik  papíron a beérkezett  pályázati  anyagokat, 
kiértesítik  a  közalkalmazotti  szervezeteket,  akik  aláírásukkal  igazolják,  hogy  megtekintették  a 
pályázatokat és véleményt nyilvánítanak.

Toldi Zsolt körjegyző
Rádi Györgyi vezetői megbízása 2012. július 31-ig szól, ezt a megbízást kellene meghosszabbítani 
2012. augusztus 16-ig. Erről kellene a testületnek határozat formájában dönteni. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot. 

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

87/2012. (V. 30.) ÖKT. határozat
Petőfi Sándor Általános Iskola
Igazgatói feladatainak ellátása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – a Petőfi  Sándor Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátásáról 
szóló  –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  teljes  intézményvezetői  jogkör 
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gyakorlásával  megbízott  Rádi  Györgyi  Magdolna  (an.:  Fodor  Erzsébet,  szül.: 
Kiskunfélegyháza, 1967. 12. 25., lakik Petőfiszállás, Dózsa Gy. u. 12. szám) tanár 
vezetői megbízását 2012. augusztus 15-ig meghosszabbítja. 

A képviselő-testület  kötelezi  a  jegyzőt,  hogy  az  alkalmazási  iratok  elkészítéséről 
gondoskodjon.
Felelős:    Képviselő-testület
Határidő: folyamatos

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az iskola intézményvezetői munkakör betöltésére kiírandó pályázatot. 

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

88/2012. (V. 30.) ÖKT. határozat
A Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői
munkaköre betöltésére kiírandó pályázat megtárgyalása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  A  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  intézményvezetői  munkaköre 
betöltésére kiírandó pályázat – előterjesztését és úgy határoz, hogy az e határozat 
mellékletét  képező  formában  és  tartalommal  az   intézményvezetői  munkakör 
betöltésére pályázatot ír ki.

Felelős:    Képviselő-testület
Határidő: folyamatos

IX. napirend

Előterjesztés a gyermekjóléti szolgáltatás működtetési
formájának meghatározása tárgyában
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Előadó:  Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv  14. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A gyermekjóléti  szolgáltatás  ellátása  a  társulás  egyik  alappillére.  A társulás  keretében a  város 
megigényelte az állami támogatást a szolgáltatásra, de településenként a gyermekjóléti feladatok 
ellátása  kevesebbe  került,  a  maradvány  felhasználását  viszont  nem  adták  egyeztették  a 
településekkel. Kérdés, hogy ennek a két évnek a pénzmaradványa hova lett fordítva? Kértem a 
várost, hogy legrövidebb időn belül adjanak választ e kérdésre. Szeretnénk minél előbb kilépni a 
társulásból.  Kis  Katalinnal  családgondozóval  már  egy  alkalommal  sor  került  egyeztetésre,  aki 
vállalkozásban 4.000,- Ft/óra összegért vállalná a gyermekjóléti szolgáltatás ellátását. Ez havonta 
64.000,-  Ft-ot  jelentene,  a  normatívából  ki  lehetne  jönni  és  függetlenek  lennénk.  Ezért  ha  a 
képviselő-testület  hozzájárul  a  június  30-ig  meghatározott  határidőt  szeptember  30-ra 
módosítanánk és ezzel az időponttal kilépnénk a társulásból. 

Toldi Zsolt körjegyző
A településünk után járó normatívát a város igényli meg, amely 2010. és 2011. években elegendő 
volt a település vonatkozásában jelentkező kiadások fedezésére. A 2012.  év vonatkozásában – 
jelenleg június 30-ig  – a megyei  gyámhivatal  ellenőrzése  után megemelt  óraszükséglet  miatt a 
testület  az  állami  normatíva  mellé  havi  58.575,-  Ft  hozzájárulást  hagyott  jóvá,  a  tényleges 
elszámolás ezen egész évet érintően pedig csak 2013-ban történik meg.
A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat önálló családgondozóval kívánja ellátatni.  Ha a 
képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  kilép  ezt  határozatban  rögzíti,  és  ezt  végig  kell  vinni  a 
társuláson.  Az  egy  hónapra  jutó  kalkulált  normatíva  84.600,-  Ft,  ezen  összeg  az,  amely  a 
feladatellátással kapcsolatos havi kiadások biztosítására lehívható a központi költségvetésből. A 
szolgáltatás  ellátásához működési  engedély  megkérése szükséges.   A testület  döntése  nyomán 
szüksége  a  társulás  megállapodás  módosítása,  amelyet  valamennyi  társulásban  résztvevő 
településnek jóvá kell hagyni. 
 
Rádi Györgyi képviselő
A működési engedély vonatkozásában az önkormányzatnak milyen feltételeknek kell megfelelni?

Toldi Zsolt körjegyző
Az önálló családgondozó számára a tárgyi feltételek megvannak, különálló iroda helyiséget kell 
neki  biztosítani.  A  Megyei  Szociális  Gyámhivataltól  be  kell  szerezni  a  működési  engedélyt, 
csatolni kell az iskolai végzettségről szóló igazolást, a megállapodást, a helyettesítés megoldásának 
módját. A családgondozót 16 órában akarjuk foglalkoztatni, mint ahogyan az jelenleg is van 

Szász János polgármester
A helyettesítésről a családgondozó maga gondoskodna.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat úgy, hogy az Önkormányzat  
2012. szeptember 30. napjával fel kívánja mondani a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával 
kötött megállapodást a gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására. A gyermekjóléti szolgáltatást 
önálló családgondozóval kívánja biztosítani 2012. október 1-től. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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89/2012. (V. 30.) ÖKT. határozat
A gyermekjóléti szolgáltatás működtetési
formájának meghatározása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – a gyermekjóléti szolgáltatás működtetési formájának meghatározása 
tárgyában készített – előterjesztését és úgy határoz, hogy

- 2012. szeptember 30. napjával fel kívánja mondani a Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzatával 2007. szeptember 1-én megkötött és 2008. június 30-án 
módosított,  a  gyermekjóléti  alapellátási  feladatok  ellátására  vonatkozó 
megállapodást,

- 2012.  október  1.  napjától  a  gyermekjóléti  szolgáltatást  önálló 
családgondozóval kívánja biztosítani.

A képviselő-testület kéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a családgondozóval 
történő  feladatellátás  működési  engedélyének  megszerzéséhez  szükséges 
intézkedéseket  tegye  meg,  illetve  az  eljárás  megindításához  szükséges 
dokumentumokat a testület soron következő ülésére terjessze elő.

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző
Határidő: folyamatos

X. napirend

Előterjesztés a Petőfiszállás Község Önkormányzata
által a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

szóló átfogó értékelés tárgyában 

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

Toldi Zsolt körjegyző
Törvényi  kötelezettség,  hogy  a  települési  önkormányzat  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít. Az értékelést jogszabályban 
meghatározott tartalommal kell elkészíteni.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket. 
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezet.

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

90/2012. (V. 30.) ÖKT. határozat
Átfogó értékelés Petőfiszállás Község Önkormányzata
által a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásról  szóló  – 
átfogó értékelését  és úgy határoz, hogy azt elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző
                 Dr.Torma Andrea aljegyző
Határidő: azonnal

XI. napirend

E g y e b e k:
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Előadó: Szász János polgármester

11.a.) Tájékoztatás a Posta épületének felújítására, akadálymen- 
          tesítése tárgyában  
  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A posta épületénél felszereltünk egy padot és egy kukát. Küldtem egy levelet a Posta Területi 
Igazgatóságának,  hogy  nem  felel  meg  az  épület  az  akadálymentesítési  előírásoknak.  Az 
Igazgatóság küldött egy tájékoztató levelet, melyben közli, hogy a posta tisztasági festését 2012. 
év  I.  félévében,  a  postaépület  homlokzatának  javítását  2012.  II.  félévében  tervezi.  Az  épület 
akadálymentesítésének  megvalósítására  csak  a  későbbiek  során,  a  beruházási  forrásainak 
ismeretében nyílik lehetőség.  
 
   
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:

91/2012. (V. 30.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a Posta épületének felújítására,
akadálymentesítése tárgyában

     
H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  tájékoztatását  a  Posta  épületének  felújítására,  akadálymentesítése 
tárgyában és a tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő:azonnal
Felelős.Képviselő-testület

11.b.) Előterjesztés kamera-rendszer kiépítése tárgyában   
            
  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
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Az Önkormányzat köztemetőjében a kamera-rendszer kiépítésének  van előnye és hátránya is. 
Fontos, hogy minden petőfiszállási lakos síremlékét védeni kell. Négy kamera lenne felszerelve, 
amelyek rögzítő lemeze négy napig tárolja az adatokat, s utána törli azt. 

Rádi Györgyi képviselő
Úgy hallottam, hogy nem túl jó minőségűek az ezekkel a típusú kamerákkal készített felvételek,  
éjszakai  rögzítés  során  csak foltok  látszanak  a  felvételeken.  Valamilyen  módon védeni  kell  a  
temetőt, felháborító az amit csinálnak. A problémám a kamerás rendszerrel az, hogy mindenki 
magánügye az, hogy hogyan gyászol, de valahogyan mégis védeni kell a temetőt.  

Szász János polgármester
Mindenkinek  van  elhunyt  hozzátartozója  a  temetőben.  Van  egy  visszataszító  hatása  a 
készüléknek. Nem egy jó típusú kamera, de rögzíthető vele, látható a felvétel. Ki kell tenni egy 
táblára, hogy kamerával őrzött terület, ez remélhetőleg sok mindent megelőzne. 

Nagy János képviselő
Többször megloptak bennünket,  de törvényi aggályom van,  s nem tudom, mennyire vagyunk 
támadhatók,  hogy ha kamerákat szerelünk fel.  Ha alibiszerű  kamerát  teszünk, az előbb-utóbb 
kiderül, hogy mit rögzít és ki tudják játszani azt. A lakosság is értesült már , hogy kamerát akarunk 
felszerelni a temetőben., s volt aki egyetértett vele, volt aki nem, de sokan úgy nyilatkoztak, hogy  
ne lássa más, hogy Ő hogyan gyászol, hogyan sír a temetőben. Áthidaló megoldás kellene, a jogi 
oldalát nem tudom.   
Szász János polgármester
Közterületről  beszélünk,  az  erre  vonatkozó  törvények  érintenek  bennünket.  Ha  valamilyen 
esemény történik, a rendőrség fogja kinyitni a dobozt. 

Rádi Györgyi képviselő
A kamerák felszerelését biztos be kell jelenteni a rendőrségnek. 

Toldi Zsolt körjegyző
A rögzített képek személyes adatokat tartalmazó felvételek. A temetőnél fel kell hívni a látogatók 
figyelmét, hogy kamerával őrzött terület. 

Rádi Györgyi képviselő
Hogyan lehetne megoldani?

Szász János polgármester
A rendőrségnek be kell jelenteni, több helyen ki kell tenni táblára, így tájékoztatva lesz mindenki, 
hogy kamerával őrzött terület. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Technikailag sorba vannak kötve ezek a kamerák, mi ez a technika, ki kezeli?

Szász János polgármester
Ez egy doboz rendszer, teljesen zárt, ha négy nap után nincs megnézve akkor automatikusan 
töröl. 
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Nagy János képviselő
Arra az egy karóra hogyan tudunk négy kamerát felszerelni?

Szász János polgármester
Kábel kérdése, két helyre lenne felszerelve 2-2 kamera. A bejáratnál a világítóoszlopra lenne kettő 
és a ravatalozó csúcsára lenne két kamera  felszerelve.

Czombos Ferenc alpolgármester
A négy kamera felszerelését követően derül ki, hogy mit fed le? Van-e arra szándék, hogy minden 
területet lefedjen. 

Szász János polgármester
Két kamera  fedné az új  részt,  kettő pedig  a  régi  temetőt,  egy  kamerát  fel  kellene  szerelni  a 
ravatalozó hátuljára. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Egyforma védettséget kellene biztosítani az egész temetőnek. 

Szász János polgármester
A ravatalozóra három, a világítóoszlopra két kamera kellene. 

Homoki-Szabó József képviselő
Mennyire  jogszerűen  használjuk  ezt  a  kamerát,  a  lakosság  hogyan  fogadná.  Hogyan  fogjuk 
tudatosítani a lakosságnak, hogy ők nem lesznek a felvételen megnézve. 

Szász János polgármester
Lehet jelezni a lakosoknak, hogy a rendőrség zárja le a dobozt és csak rendőrségi ember láthatja a  
felvett képeket. 

Toldi Zsolt körjegyző
A rendőrséget be kell vonni a kivitelezési folyamatba.

Czombos Ferenc alpolgármester
Az  idő  szorít  bennünket,  javaslom,  hogy  ebben  az  ügyben  a  Jegyző  Urat  egy  pici  jogi 
körültekintéssel  felruháznánk  és  a  tájékoztatatást  kérünk  a  következő  testületi  ülésre.  Lesz 
legalább egy hivatalos álláspont. Nem gondolom, hogy 100.000,- Ft a költségvetésünket tönkre 
teszi.  Engem is zavar a kamera, de én is azért járok a temetőbe, amiért az emberek normális  
esetben odajárnak, akkor viszont nincs szégyenkeznivalóm. 

Szász János polgármester
Javasolnék feltenni az épület csúcsára egy térlámpát. 

Nagy János képviselő
Nem biztos, hogy a megvilágítás jó a temetőnél. Éjszaka nem kell, hogy lássa a betörő, hogy mit 
akar elvinni. 

Homoki-Szabó József képviselő
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Javasolnám, hogy nézzük meg esetleg ez a kamera mennyire felismerhető képet ad és az a kamera 
mennyibe kerül amin jól láthatók a felvételek. 

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

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

92/2012. (V. 30) ÖKT. határozat
A köztemető kamerarendszerrel 
történő felszerelése

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –   a  köztemető  kamerarendszerrel  való  felszereléséről  szóló  –
előterjesztését és úgy határoz, hogy

1. - kinyilvánítja azon szándékát, hogy a köztemetőben a tulajdon elleni (lopás, 
rongálás  stb.)  és  egyéb  jogellenes  cselekmények  megakadályozása  és 
megelőzése érdekében kamerarendszert kíván kiépíteni. 

2. – megbízza a körjegyzőt, hogy a kamera rendszer kiépítés lehetőségének jogi 
hátteréről  tájékozódjon és  arról  a  Képviselő-testületet  a  következő ülésen 
tájékoztassa. 

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

            
11.c.) Tájékoztatás a Többcélú Kistérségi Társulás gyermekjóléti
      feladatainak normatíva-elszámolás tárgyában

  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A  Városi  Önkormányzat  megküldte  a  kimutatást  a  gyermekjóléti  alapellátási  feladatról  a 
társulásban  résztvevő  településenkénti  megbontásban.  Erről  a  gyermekjóléti  feladatellátás 
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napirend  tárgyalásánál  beszéltem.  Kérem a  képviselő-testület  tagjait,  hogy vegye  tudomásul  a 
tájékoztatást. 

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

93/2012. (V. 30. ÖKT. határozat
Tájékoztatás a Többcélú Kistérségi Társulás
gyermekjóléti feladatinak normatíva-elszámolása
tárgyában
     

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – a Többcélú Kistérségi Társulás gyermekjóléti feladatinak normatíva-
elszámolásáról szóló – tájékoztatását és azt tudomásul veszi.

            

11.d.) Tájékoztatás a vis maior támogatás tárgyában hozott 
miniszteri döntésről

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Megérkezett a miniszteri döntés a vis maior támogatásról. A támogatási kérelmünket elutasították. 
Kérem a testület tagjait, hogy a tájékoztatást vegyék tudomásul.

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

94/2012. (V.30.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a vis maior támogatás tárgyában
hozott miniszteri döntésről 

H A T Á R O Z A T :
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Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – a vis maior támogatás tárgyában hozott miniszteri döntésről szóló – 
tájékoztatását és úgy határoz, hogy azt tudomásul veszi.

11.e.)  Tájékoztatás  Vezér  Ferenc  atya  újratemetésével  
kapcsolatosan  felmerült  Önkormányzatot  terhelő  költségek  
tárgyában

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Az  április  25-i   ülésen  a  képviselő-testület  határozatban  döntött  arról,  hogy  az  újratemetési  
szertartáson megjelentek vendégül látásának költségeit az önkormányzat felvállalja. A tényleges 
költségeket tartalmazza ez a tájékoztató. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vegye tudomásul.

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

95/2012. (V. 30.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás Vezér Ferenc atya újratemetésével
kapcsolatosan felmerült, önkormányzatot
terhelő költségek tárgyában 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  Vezér  Ferenc  atya  újratemetésével  kapcsolatosan  felmerült, 
önkormányzatot terhelő költségekről szóló – tájékoztatását és azt tudomásul veszi. 

11.f.) Előterjesztés önkormányzati felzárkóztatási támogatás 
igényléséről

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
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A vonatkozó 5/2012.(III.1.) BM rendelet szerint támogatást lehetett igényelni feladathoz kötött, 
vissza  nem térítendő  formában.  Az  igényelhető  támogatás  mértékét  lakosságszámtól  függően 
behatárolták, községünk maximálisan 5 MFt-ot kérhetett. Pályázatunkat 1 db MTZ 820 típusú 
traktorra,  illetve  annak  közfoglalkoztatást  érintő  feladataira  adtuk  be.  2012.  május  23-án  az 
igényelt támogatás az önkormányzat számlájára érkezett, és május 29-én megérkezett ennek írásos 
megerősítése  is.  Az  előterjesztés  mellékletét  képezi  több  ajánlat  így  a  Solar  Kft.  árajánlata  a 
traktorra, ami 4.480.000,- Ft + ÁFA, összesen 5.689.600,- Ft.

Nagy János képviselő
Szükség van a széles gumijú traktorra, mert így a dűlőutak javítása hatékonyabb, stabilabb. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A forgatónyomaték a fontos nekünk, azt kell nézni.

Homoki –Szabó József képviselő
Ha lesz traktorunk a saját földterületünket mi műveljük meg vele?

Czombos Ferenc alpolgármester
Ha traktorunk lesz, mi az elképzelés a traktor működésével kapcsolatosan? 

Szász János polgármester
Használni  csak  két  ember  használhatja,  Fődi  József  és  Mészáros  István.  Elhelyezésével 
kapcsolatosan a gázcseretelep bódéját behoznánk, egy hullámpalát készítenénk rá. Üzemanyagot 
kannával hoznánk bele. Nagyon fontos lenne elkezdeni az utakat javítani. 

Czombos Ferenc alpolgármester
A 690.000,- Ft különbözetet melyik tartalék terhére biztosítja a képviselő-testület?

Szász János polgármester
A költségvetés általános tartaléka terhére biztosítanánk a hiányzó összeget.  
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az elhangzottakat.

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

96/2012. (V. 30.) ÖKT. határozat
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás
igényléséről

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János polgármester – 
az önkormányzat felzárkóztatási  támogatás igényléséről  – szóló előterjesztését  és  úgy határoz, 
hogy
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1. Tudomásul veszi, és elfogadja a Belügyminisztérium által az 5/2012.(III.1.) BM rendelet 
szerinti  önfenntartást  segítő  gépek,  kisgépek,  eszközök  felújításának,  beszerzésének 
támogatása keretében megítélt, 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást.

2. A megítélt támogatásból MTZ 820 típusú erőgép beszerzését kívánja  megvalósítani. 
3. A gépforgalmazók közül a Solar Kft. (Kecskemét Könyves Kálmán krt. 109.) ajánlatát 

fogadja  el,  amelynek  összege:   5.689.600,-  Ft.  A gépbeszerzéshez a támogatáson felül 
szükséges 690.000 Ft-ot az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére biztosítja.

4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a traktor vásárlására adás-vételi szerződést kössön, s 
engedélyezi az ellenérték szerződés szerinti kiegyenlítését.

5. Kötelezi  a  jegyzőt,  hogy  jelen  határozat  tartalmának  megfelelően  a  következő 
rendeletmódosításnál az előirányzat biztosítását vegye figyelembe.

Határidő: azonnal
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

11.g.) Hivatali számítógépek fejlesztése, vásárlása

Szász János polgármester
A költségvetésbe van 100.000,- Ft számítógép vagy laptop beszerzésére. 

Toldi Zsolt körjegyző
Szeretnénk a hivatalban a számítógépek állapotát felmérni, mivel lassúak és gyengék a gépek. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Ez az állapot nem kapcsolható össze a körjegyzőséggel kapcsolatban, mivel a terhelés megnőtt és 
azért következett ez be? Nem lehetne a körjegyzőséghez kapcsolni? A három hivatal fizetne meg 
egy  számítógépet.  Ezt  szakmailag  nem biztos,  hogy  értjük.  Technikai,  számítógépes  oldalról 
nagyobb feladatot kell ellátni. 

Szász János polgármester
Két számítógép hiányzik, az egyik az enyém a másik a körjegyzőé – akinek a jelenlegi számítógépe 
a könyvtáré. 

Homoki-Szabó József képviselő
100.000,- Ft van a költségvetésben, hatalmazzuk fel a jegyzőt, hogy használják fel és ha kell még 
jöjjenek ide vele a testület elé. 

Toldi Zsolt körjegyző
Felmérjük mindenképpen a számítógépeket.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az elhangzottakat. 
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (7  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:

97/2012. (V.30.) ÖKT. határozat
Hivatali számítógépek fejlesztése,
vásárlása 

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –   a  hivatali  számítógépek  fejlesztéséről  és  vásárlásáról  szóló  – 
előterjesztését  és úgy határoz, hogy felhatalmazza a körjegyzőt, hogy mérje fel  a 
hivatalban lévő számítógépek állapotát és a költségvetésben erre a célra elkülönített 
100.000,- Ft-ot hatékonyan használja fel a gépek karbantartására, fejlesztésére. 

Petőfiszállás  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete felkéri  a jegyzőt,  hogy a 
következető testületi ülésen adjon tájékoztatást az összeg felhasználásáról. 

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a 
következető rendelet-módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát. 

Határidő:  folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                   Toldi Zsolt körjegyző

Szász János polgármester
Tájékoztatatom  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  telefonon  megkeresett  egy  vállalkozó,  hogy 
igényt  tartana  két  portára,  ezek  a  porták  a  régi  tüzéppel  szemben  vannak.  Ha  írásban  is 
jelentkezne idehozom a testületi ülés elé. 
A  játszótér  zöldövezettel  nyilvánított  területként  van  nyilvántartva,  megkeresett  egy 
magánszemély, hogy oda lakást szeretnének építeni.

Nagy János képviselő
A zöldövezet eladható-e?

Szász János polgármester
Ez  a  terület  házakkal  van  körbevéve,  nem  igazán  javaslom  a  házak  mögé  építést,  a  lakók  
hozzájárulása nélkül nem lehetséges. Nem támogatnám ezt az elképzelést.
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A képviselő-testület kinyilvánítja azon véleményét, hogy nem kívánja értékesíteni a volt játszótér  
területét.

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület nyílt 
ülését 16 óra 20 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                         körjegyző

  Rádi Györgyi                                                                     Homoki-Szabó József

jegyzőkönyv-hitelesítők
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