
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 12-
én a Művelődési ház Könyvtártermében  megtartott 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 képviselő
                         Torma István képviselő               (5 fő képviselő-testületi tag)
                   

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt körjegyző
                         Dr. Torma Andrea aljegyző

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs              
                         Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos

Szász János polgármester
13 óra 20 perckor 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 képviselő jelen van, így a polgármesterrel jelen van 6 fő. Egy fő képviselő Gyöngyösi  
Péter igazoltan távol van az ülésről. 
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére    Homoki-Szabó József és Torma István   képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6  
igen)  szavazattal elfogadja  a  2012.  szeptember  12-i  testületi  ülés  



jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett  
javaslatot.

Szász János polgármester

A napirendi pontokat javaslom kibővíteni az alábbiakkal:
7.)Lajkó Istvánné kérelme használatra átvett önkormányzati földterület   visszaadására
8.)  A   Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  2013.  évtől  történő  működésével  kapcsolatos 
tájékoztatás
9.) Egyebek: festékanyag beszerzése az önkormányzati intézmények kültéri festéséhez

Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:  
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

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 Községi Önkormányzat 2012. I.  félévi  költségvetési beszámolója
            tárgyában 
            Előadó: Szász János polgármester

4.) Előterjesztés a Körjegyzőség I. féléves költségvetési beszámolója tárgyában 
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

5.) Előterjesztés hangosító berendezés beszerzése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

6.) Előterjesztés az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatásokról szóló
szabályzatának elfogadása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző 

7.) Lajkó Istvánné kérelme használatra átvett önkormányzati földterület visszaadására
   Előadó:   Szász János polgármester

8.) A Petőfi Sándor Általános Iskola 2013. évtől történő működésével kapcsolatos 
tájékoztatás
Előadó: dr Torma Andrea aljegyző

9.) Egyebek:
a.) Festékanyag beszerzése az önkormányzati intézmények kültéri

festéséhez
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10.) Zárt ülés:
           
1.) Tájékoztatás az étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése tárgyában 
      Előadó: Szász János polgármester

2.) Egyedi szociális kérelmek elbírálása
            Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6  
igen)   szavazattal  elfogadja a 2012. szeptember 12-i  testületi ülés  
napirendjére tett javaslatot.

Szász János polgármester
Szeretném ha a képviselő-testület a zárt ülés első napirendi pontját tárgyalná először.

Petőfiszállás Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú ( 6 igen )  
szavazattal  elfogadja, hogy a 2012. szeptember 12-i testületi ülésen a zárt ülés  
első napirendi pontja kerüljön először megtárgyalásra.   

A képviselő-testület 13 óra 25 perctől zárt ülés keretében folytatja a munkáját.

A képviselő-testület 15 órakor folytatja nyílt ülését.

Czombos Ferenc alpolgármester 15 órakor távozik az ülésről.

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.

Homoki-Szabó József képviselő
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A  kültéri  asztalok  elkészültek,  az  asztalok  mögé  véleményem  szerint  padokat  kellene 
készíteni,  mert  az  árusító  idősek  így  csak  állni  tudnak  az  asztalok  mellett.  Valamint  a 
hirdetőtáblán  a  gyászjelentéseknek  szánt  tábla  kemény fa  anyagból  készült,  s  nem tudják 
rárakni a gyászjelentőket, ki kellene cserélni. 

Szász János polgármester
Javaslom, a gyászjelentéseknek egy zárt üvegszekrényt tegyünk fel, hogy az elkülönüljön a 
többi hirdetéstől. 

Nagy János képviselő
Meg kellene nézni, hogy igénylik-e a padot, ha igen kérdés, hogy hol lesz a helyük.

Szász János polgármester
A települést bemutató tábla dekorációs felületének elkészítése is folyamatban van.

Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Jelezni szeretném, hogy a temetőben a padok hosszúak, meghajolnak középen, meg kellene 
azokat támasztani.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
                                                    
167/2012. (IX. 12.) 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. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  három 
darab kültéri  asztal  mellé  három darab pad elkészítéséhez,  amelyek költségét 
saját költségvetéséből biztosítja.

A képviselő-testület a munka elvégzésével Kis István Petőfiszállás, Tanya 290. 
szám alatti vállalkozót bízza meg.
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A költségekről  készült  részletes  tájékoztatást  kéri  a  következő  testületi  ülés 
napirendjében szerepeltetni.

A  Képviselő-testület  kötelezi  a  körjegyzőt,  hogy  a  következő  rendelet-
módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát. 

Határidő: folyamatos
Felelős:  Szász János polgármester
              Toldi Zsolt körjegyző

IV. napirend

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

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

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja 
azt.

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

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  5  igen)  
szavazattal  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

11/2012. (XI. 13.)
önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
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A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

III. napirend

Előterjesztés a  Községi Önkormányzat
2012. I. félévi költségvetési beszámolója tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi. 

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

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

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

168/2012. (XI. 12.) ÖKT. határozat
Községi Önkormányzat 2012. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámoló

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester –  a Községi Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 
szóló – beszámolóját és azt elfogadja.

IV. napirend

Előterjesztés a Körjegyzőség I. féléves költségvetési
beszámolója tárgyában 
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Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi. 

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra 
javasolja azt. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a napirendi pontot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

169/2012. (IX. 12.) ÖKT. határozat
A Körjegyzőség I. féléves költségvetési
beszámolója

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta 
Petőfiszállás,  Pálmonostora  és  Gátér  Községek  Körjegyzősége  2012.  évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját és azt elfogadja.

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a körjegyzőt a 
körjegyzőség költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés elkészítésére. 

Határidő: 2012. november 30.
Felelős:    Toldi Zsolt körjegyző
                

V. napirend
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   Hangosító berendezés beszerzése  
tárgyában

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

Szász János polgármester
Önkormányzatunk  a  2012.  évi  Közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás  keretében 
39.000,-  Ft  támogatásban  részesült  eszközbeszerzés  céljából,  költségvetési  rendeletünk 
30.000,- Ft önerőt tartalmaz a fentiek vonatkozásában. 
A  Művelődési  házban  tartott,  illetve  a  település  más  helyszínein  megrendezésre  kerülő 
rendezvények magas színvonalának biztosításához szükséges hogy  egy megfelelő hangosító 
berendezés  álljon  rendelkezésre,  amelynek  költsége  magasabb  mint  a  támogatással  és  az 
önerővel  rendelkezésre  álló  összeg.  A  hangosító  berendezésre  kapott  árajánlatokat  az 
előterjesztéshez  mellékelve  vannak.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  mondják  el 
véleményeiket ezzel kapcsolatosan. 

Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi  bizottság  támogatja  a  hangosító  berendezés  beszerzését,  az  önerő  fedezetét  a 
felajánlott bizottsági tiszteletdíjakból javasolják biztosítani.

Szász János polgármester
A Behinger EPA 900 típusú komplett hangosító rendszer vásárlását javaslom a testületnek, 
amelynek bruttó ára 181.000,- Ft, a hiányzó összeget a tiszteletdíjakból pótolnánk.  

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

170/2012. (IX. 12.) ÖKT. határozat
Hangosító berendezés beszerzése

H A T Á R O Z A T:
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –   hangosító  berendezés  beszerzéséről  szóló  – 
előterjesztését,  és  úgy  határoz,  hogy  a  Behinger  EPA  900  típusú  komplett 
hangosító rendszer vásárlásához bruttó 181.000,- Ft összeget biztosít. 

A hangosító berendezés beszerzésére az önkormányzat költségvetési rendelete 
30.000,- Ft önerőt tartalmaz, míg a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
keretében 39.000,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat eszközbeszerzés 
céljából.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hangosító berendezés 
megvásárlásához  112.000,- Ft összeg erejéig a felajánlott  bizottsági, illetve a 
polgármesteri,  alpolgármesteri  tiszteletdíj  és  annak járulékai  terhére fedezetet 
biztosít. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a körjegyzőt, 
hogy  a  következő  rendelet-módosításnál  vegye  figyelembe  ezen  határozat 
tartalmát.

Felelős:     Szász János polgármester 
        Toldi Zsolt körjegyző

Határidő:  folyamatos

VI. napirend

   Előterjesztés az Önkormányzat vissza nem térítendő  
támogatásokról szóló szabályzatának elfogadása

tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt körjegyző
Az e tárgyú belső ellenőrzés során hiányosságként merült fel, hogy az Önkormányzat nem 
rendelkezik a vissza nem térítendő pénzbeli támogatásokról szóló szabályzattal.  Egy olyan 
szabályzat készült ami az egész igénylési, támogatási folyamatot leszabályozza. A támogatás 
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igénylését minden esetben írásban kell rögzíteni, s a szabályzat tartalmaz egy megállapodás 
mintát is. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy véleményezzék.

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

171/2012. (IX. 12.) ÖKT. határozat
Az önkormányzat vissza nem térítendő
támogatásokról szóló szabályzatának elfogadása

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi 
Zsolt  körjegyző – az önkormányzat  vissza nem térítendő támogatásokról  szól 
szabályzata tárgyában készített – előterjesztését és azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:    képviselő-testület

Nagy János képviselő
Felvetődött,  hogy a Tűzzsonglőröknek nincs adószámuk, Ők hogyan tudnak elszámolni az 
önkormányzat  felé.  Hogyan  szerezzenek  be  számlát,  ha  nem  volt  együttműködési 
megállapodás?

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
A  szabályzat 8. pontjában szerepel, hogy „ a támogatott a juttatott összeg jogszerű, illetve 
rendeltetésszerű  felhasználásáról  a  nevére  kiállított  számlák  hiteles  másolatát  vagy  a 
számviteli törvénynek megfelelő bizonylat hiteles másolatát és szakmai beszámolóját köteles 
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benyújtani  a  Körjegyzőségi  Hivatalhoz.  Egyszeri  juttatás  esetén  a  támogatási  cél 
megvalósítását követő  egy hónapon belül el kell számolni a támogatás felhasználásáról.  

Nagy János képviselő
A szervezeteknek be kell adni írásban a kérelmüket valamire.

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
A  következő  évben  a  támogatás  összege  a  költségvetésben  ezentúl  nem  lesz  benne 
automatikusan.  Így  már  novemberben  vagy  decemberben  érdemes  kérni  a  következő  évi 
támogatást. 

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs és Feketéné Tarjányi Margit  vezető-főtanácsos  
távozik az ülésről. 

VII. napirend

Lajkó Istvánné kérelme használatra
átvett ökormányzati földterület visszaadására

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

Rádi Györgyi képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot,  és  úgy  határozott,  hogy  megbízza 
polgármestert és a körjegyzőt a tárgyalások lefolytatására és maximum 30.000,- Ft-ot biztosít  
a bérlőnek ez ügyben. 

Szász János polgármester
A költségvetés terhére biztosítsuk ezt az összeget. 
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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172/2012. (IX. 12.) ÖKT. határozat
Lajkó Istvánné  kérelme használatra 
átvett önkormányzati földterület visszaadására

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –   Lajkó  Istvánné  (született:  Paksi  Mária)  Petőfiszállás, 
Dózsa Gy. u.  31. szám alatti  lakos kérelme használatra átvett  önkormányzati 
földterületek visszaadásáról  szóló – előterjesztését, és úgy határoz, hogy 

• a 0134/20.,  és a 0134/21. helyrajzi számú önkormányzati  földterületek 
használati jogát visszaveszi.

• A  földterületen  lekötött  villanyhálózat   kiépítés  költségeinek 
mérséklésére maximum 30.000,- Ft összeget biztosít a bérlőnek  a saját 
költségvetése terhére.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a 
polgármestert és a körjegyzőt a tárgyalások lefolytatására.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a körjegyzőt, 
hogy  a  következő  rendelet-módosításnál  vegye  figyelembe  ezen  határozat 
tartalmát.

Felelős:     Szász János polgármester 
        Toldi Zsolt körjegyző

Határidő:  folyamatos

VIII. napirend

A Petőfi Sándor Általános Iskola működésével 
kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: dr. Torma Andrea aljegyző

Dr.Torma Andrea aljegyző
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Mindenki  hallott  már  az  új  köznevelési  törvényről,  ami  szeptember  1-én  lépett  hatályba. 
Pontos információink sajnos nincsenek a jövőre nézve.  A törvény szerint  október  30-ig a 
települési  önkormányzatoknak  dönteniük  kell  arról,  hogy  a  3000  főt  meg  nem  haladó 
településeknél az iskola működtetését (rezsiköltségek, épületek állagmegóvása stb.) képesek-e 
átvállalni  az  államtól.  Szeptember  30-ig  egy  szándéknyilatkozatot  kell  tenni  az 
önkormányzatnak - amelyet határozat formájában javaslunk rögzíteni - az intézményfenntartó 
központ felé,  hogy az iskola működtetését az államtól  2013. évtől átvállalja-e. Egy hónap 
múlva dönthetnek ellentétesen is, vagy meg lehet erősíteni a korábbi nyilatkozatot. 

Rádi Györgyi képviselő
Ha  állami  fenntartásba  kerül  az  iskola,  akkor  az  államhoz  fog  tartozni  az  igazgató,  a 
pedagógusok  munkáltatói  joga,  a  foglalkoztatásukkal  kapcsolatos  bérfinanszírozás,  az 
óraszámok meghatározása, a taneszköz ellátás támogatása. Az önkormányzatok tulajdonosai 
maradnak  a  közneveléshez  kapcsolódó  ingó  és  ingatlanvagyonnak.  Ha  az  önkormányzat 
átvállalja a működtetést akkor a mi költségünk az intézmény karbantartása, közüzemi díjai, a 
technikai dolgozók bére. Azt gondolom erről, hogy az állam elvesz minden fenntartói jogot, 
az önkormányzat meg csak adja a pénzt a működtetéshez.
Jelenleg  azt  gondolom,  hogy  nem  szabad  átvállalnia  az  önkormányzatnak  az  iskola 
működtetését.

Homoki-Szabó József képviselő
Amennyiben kivonul az önkormányzat az iskola fenntartásából, félő, hogy az állam elveszi az 
iskolát. 

Toldi Zsolt körjegyző
Ez  egy  szándéknyilatkozat,  jó  lenne  ha  bővebb  információval  rendelkezne  a  képviselő-
testület, de jelenleg nem áll rendelkezésre több információ. 

Rádi Györgyi képviselő
Most szervezik  a  tanügyi  járásokat,  ők határozzák  meg,  hogy mennyi  fővel  működhet  az 
iskola, mind a tanulói és a pedagógus létszám tekintetében.

Nagy János képviselő
Inkább  vállaljuk  fel  a  működési  költségeket,  hátha  ezzel  tudjuk  segíteni  az  iskola 
megmaradását. Amennyi plussz pénzt  eddig hozzátettünk, ezután is hozzá tudjuk tenni.

Homoki-Szabó József képviselő
Eddig is nagy összeggel biztosítottuk az iskola működését. Az lett volna a jó, hogy ha tudjuk 
eddig  mennyibe  került  az  iskola  működtetése,  és  ennek  ismeretében  tudunk dönteni,   be 
tudjuk-e azt vállalni a jövőben.  

Szász János polgármester
Azt nem tudjuk, hogy mit és mennyit vesznek el az önkormányzatoktól jövőre. 

Dr.Torma Andrea aljegyző
A törvény kimondja, hogyha ingyenes vagyonkezelői jogot kap az állam, minden költséget az 
állam visel. 
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Szász János polgármester 
Véleményem szerint működtessük mi az iskolát. 

Dr.Torma Andrea aljegyző 
A határozatot el kell küldeni a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak. 

Rádi Györgyi képviselő
A  határozatba  bele  kell  foglalni,  hogy  az  önkormányzat  végsőkig  ragaszkodik  az  iskola 
fenntartásához.  Amennyiben  minden  jellegű  bevételi  forrás  nem  kerül  elvonásra,  az 
önkormányzat fenn kívánja tartani az iskolát. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

173/2012. (IX. 12.) ÖKT. határozat
Közoktatási Intézmény további működtetése

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Nemzeti 
Köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  97.  §  (24)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi szándéknyilatkozatot teszi:

Petőfiszállás  Község Önkormányzata  a  rendelkezésre  álló  saját  és  átengedett 
bevételek  terhére  a  következő  naptári  évben  kezdődő  tanévtől,  a  saját 
tulajdonában  álló, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
köznevelési intézmény működtetését az államtól átvállalja. 

Ha a jelenlegi bevételi  források nem kerülnek elvonásra Petőfiszállás Község 
Önkormányzata a végsőkig ragaszkodik a közoktatási intézmény megtartásához.

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

IX. napirend

Egyebek:
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a.)Festékanyag beszerzése az önkormányzati
intézmények kültéri festéséhez

Szász János polgármester
Az intézményeink kültéri festéséhez kellene még 3 vödör kültéri mészfestéket vásárolni és 
szeretném ha a képviselő-testület engedélyezné ezt.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (5  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

174/2012. (IX. 12.) ÖKT. határozat
Festékanyag beszerzése az önkormányzati
intézmények kültéri festéséhez

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  festékanyag  beszerzése  az  önkormányzati  intézmények 
kültéri  festésével  kapcsolatban tett  –   szóbeli  előterjesztését,  és  úgy határoz, 
hogy az önkormányzat tulajdonát képező intézmények kültéri festéséhez 3 vödör 
kültéri mészfesték beszerzését engedélyezi a saját költségvetése terhére.

A  költségekről  készült  részletes  tájékoztatást  kéri  a  következő  testületi  ülés 
napirendjében szerepeltetni.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a körjegyzőt, 
hogy  a  következő  rendelet-módosításnál  vegye  figyelembe  ezen  határozat 
tartalmát.

Felelős:     Szász János polgármester 
        Toldi Zsolt körjegyző

Határidő:  folyamatos

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a  testület 
nyílt ülését 15 óra 45 perckor bezárom.

K.m.f.
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 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
  polgármester                                                                         körjegyző

                               Homoki-Szabó József                  Torma István

jegyzőkönyv-hitelesítők
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