JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 6-án a
Petőfiszállási Körjegyzőségi Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Szász János polgármester
Czombos Ferenc alpolgármester
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

Szász János polgármester
12 órakor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselőből 5 fő
jelen van, igazoltan távol van Gyöngyösi Péter képviselő, így a polgármesterrel jelen van 6 fő.
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Torma István és Nagy János képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen) szavazattal
elfogadja a 2012. június 6-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek
személyére tett javaslatot.

Szász János polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
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1.)

A fogorvosi alapellátási szerződés
Előadó: Szász János polgármester

2.)

Előterjesztés a temető videó kamerával való felszerelésének tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

3.)

Előterjesztés a Körjegyzőségi Hivatal külső irattárába riasztó felszerelésének tárgyában

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú
(6 igen) szavazattal elfogadja a 2012. június 6-i testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.
Előterjesztés a

I. napirend
Előterjesztés a fogorvosi alapellátási
szerződés tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A képviselő-testület tagjai megkapták a megállapodás-tervezetet a fogorvosi feladatellátást
érintően, kérem, hogy mondják el véleményeiket ezzel kapcsolatosan.
Toldi Zsolt körjegyző
Az elmúlt testületi ülésen döntés született arról, hogy Dr.Terjék Gyula fogszakorvos végezze
Petőfiszállás vonatkozásában a fogorvosi alapellátást. A Doktor Úrral megállapodást kell kötni,
melynek tartalma egyeztetésre került vele is. A megállapodás szövegében az általa javasolt
szerződési pontok is szerepelnek
Homoki-Szabó József képviselő
Nem tudom értelmezni a megállapodás azon pontját, amely szerint a Doktor Úr az egészségügyi
szolgáltatásra jogosultakat akkor látja el, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük
miatt orvosi ellátást igényelnek.
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Toldi Zsolt körjegyző
A 4/2000. EÜM rendelet alábbi szövegét emeltem a megállapodásba: a fogorvos köteles ellátni
az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket, a fogorvos köteles ellátni továbbá a
rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus
betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz
vezethet.
A doktor úr a fogászati feladatellátást heti 15 órában végezné. Az iskolába és az Óvodába járó
gyermekek részére a gyermek és iskolai fogászati ellátást biztosítaná az intézményvezetővel
egyeztetett időpontban.
A megállapodás tartalmazza továbbá, hogy az önkormányzat a költségvetési forrásai
függvényében, és amennyiben az indokolt, anyagi támogatást nyújthat a feladatellátást végző
részére.
Homoki-Szabó József képviselő
Mennyire felszerelt a Doktor Úr rendelője?
Czombos Ferenc alpolgármester
Maximálisan felszerelt a Doktor Úr rendelője.
Szász János képviselő
A megállapodás pontjaihoz van-e valakinek kiegészíteni valója? A fogászati ellátással
kapcsolatosan egy tájékoztatót szeretnék kiküldeni a lakosoknak.
Nagy János képviselő
Nem tiszta nekem ez a sürgősségi ellátás, és a rendelési időn kívüli beteg ellátás. Magánemberként
a hétvége az sürgősségi ellátás és csak térítési díj ellenében vehetem igénybe?
Szász János polgármester
Péntek délután 14 órától már egyetlen fogorvost sem lehet elérni.
Czombos Ferenc alpolgármester
A Doktor Úr a mi kérésünkre ebben a hátralévő négy hétben a sürgősségi ellátást bevállalta, mivel
az előző kötelezettségvállaló nem látja el a feladatát.
Nagy János képviselő
Ezt a megállapodást nem egy hónapra kötjük meg.
Czombos Ferenc alpolgármester
A Doktor Úr vállalta, hogyha valakinek nagyon fáj a foga és az illető felhívja telefonon és ha
otthon lesz akkor hétvégén is ellátja őt. Nincsen fogorvosi ügyelet hétvégén a városban.
Nagy János képviselő
Nekem kell tudnom, hogy a fogfájásom az egészséget károsító vagy gyógyulást lassító
állapotromláshoz vezet, mert ha nem akkor viszem a pénzt és fizetek.
Szász János polgármester
A megelőzés sokkal hatékonyabb, a fogászati ellátás igénybevétele megelőzhető. A heti 15 órai
rendelési idő a lakosságlétszámhoz lett meghatározva.
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Nagy János képviselő
A fogorvosi sürgősségi ellátás alanyi jogon jár az állampolgárnak, ebben majdnem biztos vagyok.
Engem még a rendelési időn kívüli kiesett napok zavarnak.
Toldi Zsolt körjegyző
Nagyobb településen is fennáll ez a probléma.
Homoki-Szabó József képviselő
Nem akkor kell menni a fogorvoshoz, ha fáj a fogunk. A lakosságnak is lehetősége van szűrésre
járni.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen) szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:
104/2012. (VI. 6.) ÖKT. határozat
A fogorvosi alapellátási szerződés
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester - a fogorvosi alapellátási szerződés tárgyú- előterjesztését és úgy
határoz, hogy a fogászati alapellátás biztosítására vonatkozó megállapodást az e
határozat mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja, továbbá
hozzájárul a lakosság tájékoztatásához a fogászati alapellátás illetve sürgősségi
ellátás valamint a szűrővizsgálat tárgyában az előterjesztésben foglalt
információtartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt körjegyző
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II. napirend
Előterjesztés a temető videó kamerával való
felszerelésének tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Megalapozott volt a képviselő-testület véleménye, mely szerint a múlt testületi ülésen tárgyalt
videó kamera nagyon gyenge teljesítményű. Vannak jogi feltételei is a telepítésnek, a rendszerben
rögzítettek visszaolvasására vagy a rendőrség vagy a közterület felügyelet jogosult. A közterület
felügyelőkkel való megállapodást a fenntartó önkormányzat engedélyezi. Meg kellene állapodni
velük, hogy Ők szükség esetén és csak akkor, ha valamilyen esemény ezt indokolja, a felvételeket
megnézésre átadják a rendőrségnek. A videó kamerával kapcsolatosan a Mini-Max Kft. igazgatója
Barta Úr elvállalta, hogy ingyen felszerelik a kamerákat és azok szükséges javítását és
karbantartását is költségmentesen elvégzik. Barta Úr szerint 90-95 fokban látják be ezek a
kamerák a területet és minimum 25 méteres körzetben tudnak rögzíteni.
Torma István képviselő
Ha minimum 25 méteres körzetben rögzítenek, akkor maximum mennyire látnak el?
Szász János polgármester
Minimum 25 méter és maximum 30 m a látási körzetük.
Torma István képviselő
A kamerák elhelyezése hogyan történne?
Szász János polgármester
A világítólámpa oszlopnál lenne két kamera és a ravatalozónál lenne egy.
Rádi Györgyi képviselő
Véleményem szerint vagy a temető külső része vagy a ravatalozó mögötti rész nem látható. Az
erre a feladatra történő társulás nem ennyire egyszerű, sokkal bonyolultabb.
Szász János polgármester
Ennek a társulásnak nincs köze a kistérséghez, meg lehet oldani egy külön megállapodással.
Rádi Györgyi képviselő
Ez nekünk pénzbe kerül.
Szász János polgármester
Csak ha valami esemény történik, akkor néznek bele. Nem arról szól, hogy nekünk költségünk
lenne.
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Toldi Zsolt körjegyző
Egy szándéknyilatkozat kell megfogalmazni a testületnek, hogy meg kívánja bízni a
Kiskunfélegyházi Város önkormányzat által fenntartott közterület felügyeletet bizonyos feladatok
ellátására és ehhez kéri a városi önkormányzat hozzájárulását. A kamera rendszer működtetésére
szólna a megbízás. Az egyes esetek tekintetében kellene meghatározni a díjakat. A
megállapodásban kell rögzíteni a feltételeket.
Rádi Györgyi képviselő
Nem lehetne a Városi Rendőrséggel kötni a szerződést?
Szász János polgármester
Nem lehet szerződést kötni a Rendőrséggel, Ők mondták, hogy a Közterület Felügyelőkkel kell
felvenni a kapcsolatot. Nekünk csak erre az egy esetre kell szerződést kötni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Valaki olyannal kell kötni a megállapodást, akinek jogosítványa van, hogy a felvételekbe
betekinthssen. Egyéb feladatokra nem kell őket megbízni, nincs szükségünk másra. Szakmailag
azt kérdezném, hogy a kamerán mennyi időtartam nézhető vissza. A temetőbejárás gyakorisága 11 eseményhez közelebb megszaporodik, minél távolabb vagyunk az eseményhez annál ritkább. A
kamera négy napot vélelmez, ha valaki négy napos rendszerességgel nem jelenik meg a
temetőben, akkor a probléma nem biztos, hogy kezelhető.
Szász János polgármester
Ezek a kamerák tudnak heti vagy havi eseményt is rögzíteni, csupán pénz kérdése. Valahol el kell,
hogy induljunk, ez egy visszatartó erő lenne. Csupán pénz kérdése, hogy szánunk rá pénzt vagy
nem.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ezeknek a kameráknak mennyi az élettartama?
Szász János polgármester
Az én elgondolásom szerint legkevesebb 10 év. Legjobb lenne négy kamerát felszerelni, két
kamerát a villanyoszlopra, kettőt pedig a ravatalozóhoz. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete felé kérelemmel kell fordulnunk, hogy szeretnénk ha az általuk fenntartott
Közterület felügyelet látná el a temetőben működtetett kamerarendszer által készített felvételek
szükség szerinti eseti kezelését.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ennek van pénzügyi vonzata is?
Szász János polgármester
Mi csak erre az egy esetre tartunk igényt, ami a kijáráson kívül más költséget nem igényel.
Rádi Györgyi képviselő
Azt hallom vissza az emberektől, hogy ne leselkedjen Ő utána senki, mit képzelünk mi, de
valahogy viszont védeni kell a temetőt. Mi az amivel meg tudnánk védeni a temetőt?

7

Homoki-Szabó József képviselő
Györgyi felvetése valós probléma, a lakosságot tájékoztatni kell. A temetések alkalmával a
kamerákat ki kell kapcsolni. Előtte én szeretném látni a megállapodást, hogy milyen feltételekkel
és mennyiért látná el a Közterület Felügyelet ezt a feladatot. Véleményem szerint legyen az egész
temető levédve evvel a kamerával, ne legyünk támadhatók. Közbiztonsági szempontból is jó
lenne ha az út kanyarulatát is tudná rögzíteni.
Szász János polgármester
Egyetértek, hogy temetéskor ki legyenek kapcsolva a kamerák. A közterület fenntartók milyen
jogviszonyban vannak?
Toldi Zsolt megbízott jegyző
Véleményem szerint közalkalmazottak.
Homoki-Szabó József képviselő
Nem járunk négy naponta a temetőbe. Régen volt temetőcsőszünk, aki kijárt a temetőbe.
Valakinek 3-4 naponta ki kellene menni a temetőbe szétnézni.
Rádi Györgyi képviselő
Meg kell keresni a Félegyházi Önkormányzatot, hogy milyen feltételekkel vállalná a temető
kamerarendszer felügyeletét. Próbáljunk egyenlőre csak informálódni.
Szász János polgármester
A Közterület felügyelet nem nézi meg a felvételeket csak hozzáférést biztosít a rendőrségnek.
Rádi Györgyi képviselő
Mindenféleképp csak a rendőrség jogosult megnézni a felvételeket.
Nagy János képviselő
Az aggályom az, hogy négy napig rögzít a kamera, de még a szembe belenéző embert sem ismeri
fel. Négy nap alatt csak 20 ember menjen be a temetőbe, eltelik a négy nap, letépnek a sírról
valamit, akkor kit gyanúsítok meg. Nem tudom megszavazni. A gyász mellett kit vádoljak meg,
nem tudok 10-20 embert megvádolni, engem csupán ez zavar.
Szász János polgármester
Nem erről közelíteném meg a dolgot. Mi az ami visszatartó erő lenne, a kerítést kellene
megduplázni, vagy bezárni a temetőt. Javaslom, hogy őrizzük meg ami már meg van.
Nagy János képviselő
A törvény beszabályozza, hogy mennyi időn belül kell letörölni a felvételeket.
Szász János polgármester
Javaslom, hogy a testületi határozatban úgy szerepeljen, hogy a képviselő-testület megkeresi
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy támogathatónak tartja-e egy
olyan megállapodás megkötését, amely szerint a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata által
fenntartott közterület-felügyelet ellátná a petőfiszállási köztemetőben működtetett
kamerarendszer által készített felvételek szükség szerinti eseti kezelését a kiszállás díjának
megtérítése mellett.
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Rádi Györgyi képviselő
Abban az esetben kell ellátni ezt a feladatot ha lopás vagy rongálás történik a temetőben.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 1 nem szavazati aránnyal
a következő határozatot hozza:

105/2012. (VI. 6.) 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. - megkeresi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületét
azon kérdéssel, hogy támogathatónak tartja-e egy olyan megállapodás
megkötését, amely szerint a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata által
fenntartott közterület-felügyelet ellátná a petőfiszállási köztemetőben
működtetett kamerarendszer által készített felvételek szükség szerinti (1.
pontban rögzített cselekmények) eseti kezelését a kiszállás díjának
megtérítése mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt körjegyző
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III. napirend
Előterjesztés a Körjegyzőségi Hivatal külső irattárába
riasztó felszerelésének tárgyában

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

Szász János polgármester
Van a hivatal egy helyiség, amit ha kipakolunk, kimeszelünk és egy megfigyelő riasztó egységet,
valamint tűzjelző berendezést szerelünk fel, akkor alkalmas lenne a belső irattárban
felhalmozódott iratok tárolására. Felvettük a kapcsolatot a Minimax Elektronika Kft. vezetőjével
ez ügyben, aki a helyszíni vizsgálat alapján elmondta, hogy a Hivatal épületéből a huzalozás, a
védelmi berendezések felszerelése összességében kb. 30.000,- Ft-ból megoldható.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ezeknek a biztonságtechnikai eszközöknek a felszerelése 30.000,- Ft-ból meg van? A megfigyelési
feltételekben van-e változás?
Szász János polgármester
A Minimax Kft. vezetője szerint 30.000,- Ft-ból megvan ezeknek a berendezéseknek a
felszerelése. Az irattározás tekintetében valami rendszert kell kitalálni. A havi díj tekintetében
információm alapján nem törtéik változás.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal ( 6 igen) a
következő határozatot hozza:
106/2012. (VI. 6.) ÖKT. határozat
A Körjegyzőségi Hivatal külső irattárába
riasztó felszerelése
H AT Á R O Z A T :
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – a Körjegyzőségi Hivatal külső irattárába riasztó felszereléséről
szóló –előterjesztését és úgy határoz, hogy
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• Elfogadja a Mini-Max Elektronika kft. szakmai javaslatát, és engedélyezi a
külső irattári helyiség biztonságtechnikai eszközökkel való felszerelését.
• A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges
munkálatokat végeztesse el maxiumum 30.000,- Ft bekerülési költség erejéig.
• A Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a tényleges kiadások mértékéig
a következő rendeletmódosításnál az előirányzat biztosításáról az általános
tartalék terhére gondoskodjon.
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 14 órakor bezárom.
K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Toldi Zsolt
körjegyző

Torma István

Nagy János
jegyzőkönyv-hitelesítők

