
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án 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 órakor 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    Homoki-Szabó József és Nagy János képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  
igen) szavazattal elfogadja a 2013. január  18-i rendkívüli testületi  
ülés jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére  
tett javaslatot.

Szász János polgármester



A napirendi pontokat szeretném kibővíteni egy napirendi ponttal:

3.)  Építési telek vásárlása iránti kérelemmel

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

1.) Tájékoztatás a Petőfi Sándor Általános Iskola vagyonkezelői szerződésének 
tárgyában

            Előadó: Szász János polgármester

2.) Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat működtetését érintő változásokról 
            Előadó: Szász János polgármester

3.)       Építési telek vásárlása iránti kérelem
            Előadó: Szász János polgármester
          

4.) Zárt ülés:
         -   Egyedi szociális kérelmek elbírálása

                    Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  
igen)  szavazattal  elfogadja a 2013. január 18-i rendkívüli testületi  
ülés napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Tájékoztatás a Petőfi Sándor Általános Iskola
vagyonkezelő szerződés tárgyában

   

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
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A mai rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert szeretném tájékoztatni a képviselő-
testületet az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: 
KIK)  között megkötendő vagyonkezelési  szerződés tartalmáról.  
Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja az  iskolaépületeket, továbbá részleges használatba 
adja  a  kötelező  feladatellátáshoz  a  Faluház  épületét.  Az  önkormányzati  rendezvények 
lebonyolításához továbbra is térítésmentesen használhatja az épületet az önkormányzat.  Az 
Önkormányzat biztosítja a tanulók testnevelés óráinak helyszínét a Faluházban, továbbá az 
iskolai  könyvtári  feladatok ellátását  is  a  Faluházban lévő könyvtárban.  A KIK a közösen 
használt  Faluház  működtetésével  kapcsolatos  közüzemi  díjaknak  50  %-át  fizeti  az 
önkormányzat részére. A KIK az iskola fűtéséhez felhasznált tűzifa értékét is megfizeti az 
Önkormányzat részére úgy , hogy az intézmény fűtésére felhasznált tűzifa napi mennyisége 
egy fűtési naplóban rögzítésre kerül, és minden hónap végi zárást követően mázsában kerül 
megállapításra az elhasznált mennyiség. 
A személyi állományban egyenlőre nem történik változás.   
A  gyermekek  szállításával  nem  tudom,  hogy  mit  lehetne  kezdeni.  Június  15-ig  az 
önkormányzat biztosítja a gyermekek szállítását. Lehet, hogy szeptember 1-től a kis buszt át 
kellene adni a KIK használatába, talán ez lenne a legjobb megoldás. Meg kellene beszélni, 
hogy a falugondnokok hogyan tudnák ezt a menetlevélen kezelni. 

Rádi Györgyi képviselő
A most kötendő szerződésbe úgy kerül bele, hogy június 15-ig az önkormányzat biztosítja a 
gyermekszállítást.  

Homoki-Szabó József képviselő
Véleményem szerint hiába adjuk át az egyik autót, az kevés, a távolságok miatt be kell vonni 
a másik autót is a gyermekek szállítására. Az autók menetlevelében a gyermekszállítás eddig 
is külön volt kezelve.

Rádi Györgyi képviselő
Konkrét  szabályok  vannak  arra,  hogy  mi  minősül  gyerekszállításnak.  Ha  konkrét 
szerződésünk lenne valakivel,  a KIK  a mostani  időponttal  át  tudná vállalni  a gyermekek 
szállítását.

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a vagyonkezelési szerződést.   

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

1/2013. (I. 18.) ÖKT.  határozat
A Klebelsbert Intézményfenntartó Központ
és az Önkormányzat között kötendő vagyonkezelési szerződés

H A T Á R O Z A T
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  és  az 
Önkormányzat  között  kötendő  vagyonkezelési  szerződésről  szóló  – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy azt  elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés 
aláírására.

Felelős:    Szász János polgármester 
Határidő: azonnal

II. napirend

Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat működtetését
érintő változásokról 

Előadó:  Szász János polgármester
 

Szász János polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat végző 
családgondozó  személyben  változás  történt.  Az  eddigi  családgondozó  Kiss  Katalin 
Pálmonostorán  látja  el  a  feladatát,  nálunk  2013.  január  1-től  Zsótér  Ágnes  végzi  a 
gyermekjóléti  szolgáltatási  feladatokat.  A  helyettesítést  Vaszkóné  Tarjányi  Edit  Erzsébet 
biztosítja.  Zsótér Ágnes ingyenesen felvállalja a rendszeres szociális segélyezetteket érintő 
mentori tevékenység ellátását. Az eddigi mentorral Csányiné Tajti Ildikóval 2013. 01. 31-vel 
fel kívánjuk bontani a mentori tevékenység ellátására kötött szerződést.

Rádi Györgyi képviselő
Az új családgondozó ügyfélfogadási ideje hétfő 13 órától – 17 óráig, kedden 8 órától – 12 
óráig van. 

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

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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2/2013. (I. 18.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás a gyermekjóléti szolgáltatási
tevékenységet érintő változásról

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  gyermekjóléti  szolgáltatási  tevékenységet  érintő 
változásról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy tudomásul veszi, hogy 
2013.  január  1-től  Zsótér Ágnes (Csengele,  Barát  u.  1.  szám  alatti  lakos) 
családgondozó látja el a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.

A helyettesítést Vaszkóné Tarjányi Edit Erzsébet Kiskunfélegyháza, Akácfa u. 
44. sz. alatti lakos biztosítja.

A  Képviselő-testület  úgy  határoz,  hogy   Csányiné  Tajti  Ildikó 
Kiskunfélegyháza,      szám alatti lakossal a rendszeres szociális segélyezetteket 
érintő mentori  tevékenység ellátására kötött  szerződés 2013. 01. 31. napjával 
kerüljön felbontásra

Felelős:    Szász János polgármester 
Határidő: azonnal

III. napirend

Építési telek vásárlása iránti kérelem

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

Szász János polgármester
Buzder-Lantos Anett  és Bartha Szabolcs kiskunfélegyházi  lakosok kérelemmel fordultak a 
képviselő-testület felé, hogy szeretnék megvásárolni a petőfiszállási 268. hrsz-ú építési telket, 
amely az Árpád utca és a Móra Ferenc utca sarkán található. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a telekvásárláshoz.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

3/2013. (I. 18.) ÖKT. határozat
Buzder-Lantos Anett és Bartha Szabolcs
telekvásárlási kérelme

H A T Á R O Z A T

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester  –  Buzder-Lantos Anett és Bartha Szabolcs telekvásárlási 
kérelméről szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy:

Buzder-Lantos  Anett Kiskunfélegyháza,  Darvas  tér  4.  VIII/49. és  Bartha 
Szabolcs   Kiskunfélegyháza,  Móra  tér  15/b  fsz.  2. szám  alatti  lakosok 
kérelmének  helyt  ad  és  részükre  értékesíti   az  1/1  arányban  önkormányzati 
tulajdonban lévő  Petőfiszállás  268.  hrsz-ú,  1292 m2 nagyságú,  az  ingatlan-
nyilvántartásban beépítetlen területként megjelölt ingatlant (építési telek) bruttó 
381.000,- Ft ( 300.000,-Ft +ÁFA) vételárért.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti adás-vételi szerződés 
aláírására. 

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

Felelős:    Szász János polgármester
                 Toldi Zsolt körjegyző  
Határidő: folyamatos

Szász János polgármester
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Megállapítom,  hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a testület 
nyílt ülését 7 óra 20 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                         körjegyző

Homoki-Szabó József                  Nagy János

jegyzőkönyv-hitelesítők
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