JEGYZŐKÖNYV
Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 7-én
a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli 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 képviselő
Torma István képviselő
(6 fő képviselő-testületi tag)
Tanácskozási joggal jelen van:
Toldi Zsolt körjegyző
Dr. Torma Andrea aljegyző
Meghívottként jelen van:
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja

Szász János polgármester
7 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 Bartucz Nikoletta ügyintézőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Gyöngyösi Péter és Nagy János képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen) szavazattal elfogadja a 2012. december 7-i testületi ülés
jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett
javaslatot.
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Szász János polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)
1.)

Előterjesztés a Petőfiszállás Község Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban működő, állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények átadás-átvétele
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

2.)

Előterjesztés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
Kiegészítő támogatása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

3.)

E g y e b e k:
a.) Temető zárva tartása és a közvilágítás bővítése
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szász János polgármester

4.)

Zárt ülés:
- Egyedi szociális kérelmek elbírálása
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

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

I.

Napirendi pont

Előterjesztés a Petőfiszállás Községi Önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanokban működő, állami fenntartásba kerülő
köznevelési intézmények átadás-átvétele tárgyában
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Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

Szász János Polgármester
Köszöntöm a megjelenteket. A rendkívüli ülés szükségességét a köznevelési intézmény
átadás-átvételének szoros határideje indokolja. A képviselő-testület a novemberi testületi
ülésén úgy döntött, hogy nem vállalja az önkormányzati illetékességi területén lévő, saját
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését.
Az előterjesztéshez mellékeltük a megállapodás-tervezetet, melyet a járási tankerület vezetője
biztosított számunkra, s amely tartalmazza az előterjesztésben kiemelt vagyonkezelői jogokra
vonatkozó előzetes kötelezettségvállalást is. A megállapodás álláspontunk szerint vázolja az
önkormányzat és a járási tankerület jövőbeni egymáshoz való viszonyát, és deklarálja a
közeljövőben várható feladatokat az állami átadás-átvétellel kapcsolatosan.
Rádi Györgyi Képviselő
9. oldal mellékleteit tegnap elkészítettük. Folyamatosan dolgozunk rajta. A táblázatok
mindenre kiterjednek.
Szász János Polgármester
A Faluházat nem adjuk át. Külön záradékban kerül rögzítésre az, hogy a kisbusz milyen célt
szolgál, s eben a kérdésben későbbi időponttal külön megállapodás kerül megkötésre.
Toldi Zsolt Körjegyző
Budapesten tüzetesen át fogják nézni a megállapodásokat.
Szász János Polgármester
Kapkodás jellemzi az adatszolgáltatásokat és a megállapodások elkészítését.
Nagy János Képviselő
Nagyon erőltetett ez a menet. A gépkocsi szerepel az anyagban, de akkor sofőrt is kéne adni
hozzá, ami számos aggályos kérdést von maga után. Káosz az egész, rosszul van tálalva,
döntenünk kell, de az információk nem pontosak. Pozitív végkifejlet biztosan nem lesz,
ezáltal pedig a településeket szétverik.
Rádi Györgyi Képviselő
Az iskola két épületét, és a dolgozókat adjuk át. A táblázatokat ki kellett tölteni, de átadásra
nem fog sor kerülni.
Nagy János Képviselő
Elveszik a bevételeinket, és az iskolát is.
Czombos Ferenc Alpolgármester
Kérdésem, hogy az autót akkor átadjuk vagy nem? Nagyobb gond, hogy a komplett létszám
átadásra kerül, de tudjuk-e, hogy január 01-től ki finanszíroz június 30-ig, vagyis a tanév
végéig, s aztán szeptember 01-től milyen létszámot fognak finanszírozni? Sok kérdésem
lenne, de érzékelhetően nagy a bizonytalanság.
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Ami, biztos, hogy az az érdekünk, hogy ide gyermeket hozzunk, ami biztosítaná az intézmény
fennmaradását.
Rádi Györgyi Képviselő
A tanév végéig ennyi létszámmal marad meg az iskola, s a következő tanévtől lesznek a
létszám tekintetében változások.
Homoki-Szabó József Képviselő
A gyermekszállításhoz már nem lesz elegendő kapacitása a tanyagondnoki szolgálatnak.
Toldi Zsolt Körjegyző
További aggály, hogy mennyi idő alatt tudják átíratni a közüzemi számlákat.
Szász János Polgármester
Ünnepek előtt ezt nem hinném, hogy meg tudnák valósítani.
Szász János Polgármester
Több hozzászólás nem lévén, kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a határozattervezetet.

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

248/2012. (XII. 7.) ÖKT. határozat
A Petőfiszállás Község Önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanokban működő,
állami fenntartásba kerülő köznevelési
intézmények átadás-átvétele

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1. számú mellékletben szereplő „a köznevelési intézmények
állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről,
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megoszlásáról szóló” megállapodás aláírására, melynek a köznevelési feladatot
ellátó önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény hatályba
lépését követően tehet eleget.

5

Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt körjegyző

II.

Napirendi pont

Előterjesztés a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
Szász János Polgármester
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
szóló
BM rendeletben foglaltak alapján önkormányzatunk 33 m3 mennyiségű
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő, vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A
támogatás feltétele az önrész vállalása, ami 83.000.- Ft, a szállítási költség 90.000.- Ft.
Akácfát tudunk beszerezni a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt., az összevágást
viszont már nem vállalja az Önkormányzat.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a szociálisan rászorultak további támogatása
érdekében támogassa az önkormányzat e programban való részvételét.

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

249/2012. (XII. 7.) ÖKT. határozat
A helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatása
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
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kapcsolódó kiegészítő támogatása tárgyban készített – előterjesztését és úgy
határoz, hogy
- a programban részt kíván venni;
- a támogatáshoz szükséges 83.000,- Ft önerőt az önkormányzat saját
költségvetése terhére biztosítja;
- a tűzifát a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (Kecskemét,
József A. u. 2.) kívánja megvásárolni.
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat tartalmát a következő költségvetési
rendelet módosításnál vegye figyelembe.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt körjegyző
Dr.Torma Andrea aljegyző
Toldi Zsolt Körjegyző
További feltétel, hogy az önkormányzat a szociális rászorultság szabályait és az igénylés
feltételeit rendeletben határozza meg. A szociális rászorultság szempontjait akként kell
meghatározni, hogy az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakásfenntartási
támogatásra jogosultak előnyt élvezzenek és háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa
biztosítására kerülhet sor.
Kérelmező a polgármesterre átruházott jogkörrel határozat formájában értesül a
jogosultságának elbírálásáról. A rendelet-tervezetben a 6.§-nál a benyújtási határidőt ki
kellene venni, valamint a
8.§-nál a 12.000.- Ft+ Áfa módosul 14.000.- Ft+Áfára.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a módosításokkal a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét A szociális célú
tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2012. (XII. 10.)
önkormányzati rendelete
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A szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

Szász János Polgármester
Javaslom a jogosultakról készült tájékoztatót zárt ülés keretében való megtárgyalását.

III. Napirendi pont
Temető zárva tartása és közvilágítás bővítése
Előadó: Szász János polgármester
Szász János Polgármester
A Lélekharangok Kkt vállalná a temetői kapu napi kinyitását, illetve bezárását 5000Ft/hó
áron. Két világítás lesz még a temetőben.
A nyitvatartás nyári időszakban 06:00-21:00 óráig, téli időszakban pedig 07:00-17:00 óráig
lenne. Minden évben a Halottak napját megelőző és az azt követő két hét alatt a
személyforgalomra szolgáló kiskapu nem kerülne zárásra.
Az időpontokról a lakosságot szórólap formájában értesítenénk.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatokat hozza:
250/2012. (XII. 7.) ÖKT. határozat
Temető zárva tartása és a közvilágítás
bővítése
H A T Á R O Z A T:
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Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a temető zárva tartása és a közvilágítás bővítéséről szóló –
szóbeli előterjesztését és úgy határoz, hogy a temető nyitvatartása
- a nyári időszakban 06:00 – 21:00 óráig,
- a téli időszakban 07:00 – 17:00 óráig,
- minden évben a Halottak napját megelőző és követő két hét alatt a
személyforgalomra szolgáló kiskapu nem kerül zárásra.
A temető nyitását és zárását a temető üzemeltetését végző Lélekharangok Kkt.
végzi, mely feladat elvégzéséhez az önkormányzat havi 5.000,- Ft összeget
biztosít.
A temető hátsó részének a megvilágításához két darab térlámpa kerül
felszerelésre.
Felkéri a jegyzőt, hogy a vonatkozó rendelet módosítását készítse elő.
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat tartalmát a következő költségvetési
rendelet módosításnál vegye figyelembe.
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 8 óra 30 perckor bezárom.

K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Toldi Zsolt
körjegyző

Gyöngyösi Péter

Nagy János

jegyzőkönyv-hitelesítők
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