
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 6-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 képviselő
                         Torma István képviselő               (6 fő képviselő-testületi tag)
                   

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt körjegyző
                         Dr. Torma Andrea aljegyző
                         Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         

Szász János polgármester
14 óra 15 perckor megnyitom a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  határozatképes,  mivel  a  megválasztott  6  fő 
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 Torma István  képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  
igen)  szavazattal elfogadja  a  2013.  február  6-i  testületi  ülés  



jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett  
javaslatot.

Szász János polgármester
Az egyebek napirendi pontokat javaslom kibővíteni az alábbiakkal:
    d.) Előterjesztés a „disznótoros”  rendezvény tárgyában
    e.) Külterületi szemétlerakó hely rendbetétele
    f.) Felüljáró utáni útszakasz rendbetétele
    g.) Iskolai tanulólétszám növelése

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 Körjegyzőség 2013. évi költségvetésének tárgyában 
            Előadó: Toldi Zsolt körjegyző
           
3.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyában 
            Előadó: Szász János polgármester

4.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat által ellátandó szakfeladatok változása 
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

5.) Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás, az 
alapító okirat, valamint a körjegyzőség megszüntető okiratának elfogadása 
tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

6.) Előterjesztés Dr.  Pozsár Miklós által bérelt önkormányzati ingatlan 
kéménykarbantartása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

7.) Egyebek:
Előadó: Szász János polgármester 
a.) Tájékoztatás az Óvoda nyári ügyeletéről
b.) Előterjesztés asztalbeszerzés tárgyában
c.) Előterjesztés építési telek eladása tárgyában
d.) Előterjesztés disznótoros rendezvény tárgyában
e.) Külterületi szemétlerakó hely rendbetétele
f.) Felüljáró utáni útszakasz rendbetétele
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g.) Iskolai tanulólétszám növelése  

8.) Zárt ülés:
     1.) Tájékoztatás lakossági bejelentés tárgyában
           Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

     2.) Tájékoztatás jutalom visszafizetés tárgyában
           Előadó: Szász János polgármester
  
     3.) Előterjesztés ingatlanvásárlás tárgyában
           Előadó: Szász János polgármester

     4.) Tájékoztatás a Körjegyzőségi Hivatalt érintő személyi kérdésben
           Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

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

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7  
igen)  szavazattal   elfogadja  a  2013.  február  6-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.  
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a napirendi pontot. 
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
    

                                        
6/2013. (II. 6.) 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

Nagy János képviselő 14 óra 30 perckor távozik az ülésről. 

II. napirend

Előterjesztés a Körjegyzőség 2013. évi költségvetésének
tárgyában 

Előadó:  Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 

Rádi Györgyi  képviselő
A  pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot  és  egyhangú  szavazattal  elfogadásra 
javasolja azt a képviselő-testületnek. 
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Czombos Ferenc alpolgármester
A 2.900.000,- Ft-os petőfiszállási kiegészítés a 2012. évi körjegyzőségi költségvetéshez van 
viszonyítva? Annak idején az hangzott el, hogy a körjegyzőség létrejöttével minden település 
takarít meg pénzt. 

Kovács Jánosné gazdálkodási főelőadó
Azt,  hogy  a  körjegyzőség  létrejöttével  pontosan  mennyit  takarítottunk  meg,  a  2012.  évi 
zárszámadás elkészülte után látjuk. Készíteni fogunk egy táblázatot arról, hogy mennyi lett a 
személyi  kiadás  a  körjegyzőség  létrejöttével  és  mennyi  lett  volna  a  körjegyzőség  nélkül. 
2013-ban Petőfiszállásnak 21.476.000,- Ft-ba kerül a körjegyzőség fenntartása, míg az állami 
támogatás  ehhez  18.528  000,-  Ft.  A  különbözet  2.948.000,-  Ft,  ennyivel  kell  az 
önkormányzatnak hozzájárulni a kiadások fedezéséhez.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ezek szerint a körjegyzőség csak az első évben jelentett megtakarítást, a második évben úgy 
alakul az állami  finanszírozás,  hogy mégis  ki kell  egészíteni  azt?  A tavalyi  évben ki volt 
mutatva a megtakarítás, és még kiegészítő támogatást is kaptunk a működtetéshez.

Toldi Zsolt körjegyző
2012-ben  más  típusú  finanszírozás  volt.  A  megtakarításnál  például  a  jegyzők  személyi 
juttatása  esetén  azt  kell  megnézi,  hogy  mennyibe  került  volna  egy  önálló  jegyző 
foglalkoztatása.  Jelentős  változás  ez  évtől,  hogy  a  korábbi  normatív  finanszírozást  a 
feladatfinanszírozás  váltotta  fel.  Ez  a  Körjegyzőség  esetében  azt  jelenti,  hogy  a  hivatal 
működését a dolgozói létszám alapján finanszírozza az állam, a dolgozói létszámot pedig egy 
képlet alapján határozzák meg, amelynél a lakosságszámot illetve a körjegyzőséghez tartozó 
települések számát veszik figyelembe. Mind Petőfiszállás, mind Gátér vonatkozásában van 
hozzájárulási  kötelezettség.  A személyi  juttatások előirányzata  tartalmazza  két  fő  40 éves 
jubileumi  jutalmát  Petőfiszállás  és  Gátér  vonatkozásában,  valamint  ezen  előirányzat 
tartalmazza  az  ezen  köztisztviselők  nyugdíjazása  miatt  felmerülő  további  kiadásokat,  így 
további öt havi bér került betervezésre az új kollégák betanulásának szükségessége miatt. A 
Körjegyzőség költségvetését az együttes ülésen kell elfogadni.  
 
Szász János polgármester
További  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátom  a  Körjegyzőség  2013.  évi 
költségvetésének tervezetét.

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

7/2013. (II. 6.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek
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Körjegyzőségének 2013. évi költségvetése

H AT Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi Zsolt körjegyző 
– a Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetéséről 
készített  –  előterjesztését  és  azt  a  testületek  együttes  ülésen  az  alábbiak  szerint  javasolja 
elfogadni:

1./  Petőfiszállás,  Pálmonostora  és  Gátér  Községi  Önkormányzatok  Képviselőtestületei 
együttes ülésükön a Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek  Körjegyzősége 2013. évi 
költségvetését 

56.630 e Ft bevétellel,

56.630 e Ft kiadással   
                                                                                                     állapítják meg.

2./ Az intézmény működtetését biztosító finanszírozási összetétel :
                                    
        Önkormányzati hozzájárulás               56.630 e Ft 
        Ebből:
        Petőfiszállás Község önkormányzata   21.476 e Ft
        Pálmonostora Község önkormányzata 19.012 e Ft
        Gátér Község Önkormányzata             16.142 e Ft.

3./ Az intézmény kiadása           Petőfiszállás          Pálmonostora        Gátér           Összesen     

     Személyi juttatás                      13.257 e Ft            11.823 e Ft         11.338 e Ft   36.418 e Ft

     Szociális hj. Adó                        3.133 e Ft              2.905 e Ft           2.796 e Ft     8.834 e Ft

     Dologi kiadás                             5.086 e Ft              4.284 e Ft           2.008 e Ft   11.378 e Ft 

     Összesen:                                 21.476 e Ft            19.012 e Ft        16.142 e Ft  56.630 e Ft

4./ A költségvetési szerv engedé-
      lyezett létszámkerete                     4,5 fő                     4 fő                     3 fő               11,5 fő 
      Körjegyző                                                                                                                       1   fő
      Aljegyző                                                                                                                         1   fő
      Adminisztratív                                                                                                                0,5fő
      Összesen:                                                                                                                      14  fő

Felelős: Szász János polgármester 
              Toldi Zsolt körjegyző

III. napirend
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Előterjesztés a  Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének tárgyában

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

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és úgy határozott, hogy a képviselő-testületi 
ülésen tárgyalják azt meg.

Homoki-Szabó József  képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, amelynek keretében a tanyagondnokok 
területi pótlékának visszaállítására vonatkozó javaslat hangzott el.
 
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket.

Homoki-Szabó József képviselő
A tanyagondnoki szolgálat két dolgozójának régebben területi pótlék volt megállapítva, ami 
aztán elvételre  került  tőlük.  Kérdésem, hogy nem volna-e rá mód és lehetőség arra,  hogy 
visszakapná  a  két  tanyagondnok  ezen  pótlékot.  Ez  az  összeg  elismerése  volt  a  két 
tanyagondnok munkájának, amelyet döntő többségben az időjárásnak kitéve, ténylegesen kint 
a  településhez  tartozó  külterületen  végeznek.  Javaslom  továbbá,  hogy  a  Falugondnokok 
Duna-Tisza  Közi  Egyesületének  2013.  évi  támogatása  -  42.000,-  Ft  -  kerüljön  bele  a 
költségvetésbe.

Rádi Györgyi képviselő
A tanyagondnoki  pótlék  adható  vagy  kötelező  pótlék?  Javasolnám azt  a  mértékű  területi 
pótlékot, ami elő van írva a közalkalmazottaknak. 

Toldi Zsolt körjegyző
3.600,- Ft a pedagógusok területi pótléka.

Rádi Györgyi képviselő
Ezt az összeget javaslom elfogadásra. 

Czombos Ferenc képviselő
Ebben az összegben benne van a járulék vagy még plussz járulék is van?

Kovács Jánosné gazdálkodási főelőadó
Plussz járuléka is van még ezen összegnek. A költségvetés nem tartalmazza a gyermekjóléti 
feladatellátás  költségét,  ami  768.000,-   Ft,  a  belső  ellenőrzés  miatt  a  Társulásnak  fizetett 
194.000,- Ft-ot, az iskola december havi közüzemi díjainak kiadásait ami kb. 500.000,- Ft. 
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Változásként  jelentkezik,  hogy a költségvetési  rendeletet  már  az első tárgyalásra rendeleti 
formában kell beterjeszteni február 15-ig és március 15-ig kell azt megalkotni. 

Szász János polgármester
Jelenleg a KIK úgy vette át az iskolát, hogy a két fő takarítónő napi 3-3 órában dolgozik az 
étkeztetéssel. Az étkeztetési feladat maradt az önkormányzatoknál ezért a KIK ezt a napi 2x3 
órát, azaz 6 órát leszámlázza az önkormányzatnak. Ez tanév végéig van így. Szeptembertől a 
konyháról 1 fő dolgozó mindennap átmegy az iskolába, kiosztja az ételt, mosogat. Munkaköri 
leírás módosítására kerül sor.

Rádi Györgyi képviselő
Ez nem ilyen egyszerű, mert például a tízórait is osztani kell. Meg fogjuk oldani, de nem ilyen 
egyszerű ez a dolog.

Szász János polgármester
Az  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetésében  nem  szerepel  a  különböző  szervezetek 
támogatása.  A  megítélt  támogatásokat  a  végleges  költségvetési  rendeletbe  építjük  be.  A 
szervezetek támogatása az Önkormányzat  önként vállalt  feladata,  kivéve a  rendőrség és a 
polgárőrség támogatását.  Kérem a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  döntsenek a  támogatás 
összegéről. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Tavaly minden civilszervezet 20.000,- Ft-ot kapott alaptámogatásként.

Szász János polgármester
Javaslom, hogy a múlt évi szinten építsük be a támogatási összegeket. 

Homoki-Szabó József képviselő
Javaslom, hogy az előző évi összegek kerüljenek beépítésre. 

Szász János polgármester
Akik tavaly nem részesültek támogatásban,  azoknak is 20.000,- Ft-ot adjunk?

Rádi Györgyi képviselő
A Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek én nem adnék, mert azokat más módon 
is  támogatjuk, így teremhasználat, gyerekek szállítása táborba szállításához gépjármű. 

Rádi Györgyi képviselő
Az óvoda költségvetésével kapcsolatban szeptembertől mi működtetjük az óvodát. 

Szász János polgármester
Május végén kell visszahozni az óvodát. 

Toldi Zsolt körjegyző
Költségvetési  évet  tervezett  a  Kiskunfélegyházi  Napköziotthonos  Óvoda  a  petőfiszállási 
tagintézmény vonatkozásában. A márciusi ülésen napirenden lesz a képviselő-testület előtt, 
hogy szeptembertől önállóan kívánja-e működtetni az intézményt? Adott esetben szükség lesz 
a társulási megállapodás módosítására is. 
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Rádi Györgyi képviselő
A második gépkocsi ára hol szerepel a költségvetés tervezetében?

Kovács Jánosné gazdálkodási főelőadó
Ebbe a költségvetésbe a felhalmozási kiadások közé nincs betervezve. A végleges rendeletbe 
épül be a tartalék terhére. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Köszönjük az elkészített anyagot és azt javaslom, hogy az előbb itt elhangzottak kerüljenek 
bele a végleges költségvetésbe. 

Szász János polgármester
Megköszönöm  a  hozzászólásokat,  amennyiben  nincs  több  észrevételük  a  költségvetési 
tervezettel  kapcsolatban,  az  előterjesztést  az  Önök  által  meghozott  döntések  figyelembe 
vételével szavazásra bocsátom.

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

8/2013. (II. 6.) ÖKT. határozat
A Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének egyeztetése

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester - a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése tárgyban 
készített   -  előterjesztését  és  a  költségvetési  rendelet  elfogadásra  történő 
előkészítésénél az alábbi tételeket kéri figyelembe venni:

• A két tanyagondnok területi pótléka 3.600,- Ft + járulék összeggel;
• A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének 2013. évi támogatása 

42.000,- Ft-tal;
• Gyermekjóléti feladatellátás költsége 768.000,- Ft.-tal
• Belső ellenőr munkadíja  194.000,- Ft-tal;
• Iskola december havi közüzemi költségének a fedezetével,
• Civil szervezetek támogatása 20.000,- Ft-tal szervezetenként.

IV. napirend
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Előterjesztés a Községi Önkormányzat által ellátandó
szakfeladatok változása tárgyában 

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

Szász János polgármester
A Községi  Önkormányzat  által  ellátandó  szakfeladatok  változnak  2013.  január  1-től.  Az 
Általános Iskola alapító okiratában szerepelt a könyvtári feladatellátás, azonban ezen feladatot 
az állami fenntartó nem veszi át, így szükségessé vált e feladatellátást az önkormányzatnak 
átvenni.
Szintén az Önkormányzatnál marad az iskolai tanulók étkeztetése, így e szakfeladat is átkerül 
az Önkormányzat  által  ellátott  feladatok közé.  Az Önkormányzati  jogalkotás feladat  eddig 
nem szerepelt  az  ellátandó  szakfeladatok  között,  azonban  szükséges,  mivel  itt  szerepel  a 
polgármester és a képviselők juttatása. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a határozat-tervezetet.  

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

9/2013. (II. 6.) ÖKT. határozat
A Községi Önkormányzat által 2013. január 1-től
ellátandó szakfeladatokról

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  úgy  határoz,  hogy  2013.  január  1-től  az  alábbi 
szakfeladatokat látja el:

Száma Megnevezése Feladatmutató Teljesítménymutató

5221101 Közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése, fenntartása

-) Üzemeltetett hidak, alagutak hossza Üzemeltetett útpálya  
Hossza /km,m2/
Üzemeltetett hidak 
,alagutak hossza km

5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Ellátást igénylők szám Ellátottak száma

5629172 Munkahelyi étkeztetés                         Ellátást igénylők száma Ellátottak száma
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6800011 Lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése

Lakóingatlanok száma Bérbeadott, 
üzemeltetett hasznos 
alapterület (m2)

6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása Ingatlanok száma Bérbeadott, 
üzemeltetett hasznos 
alapterület (m2)

8130001 Zöldterület kezelés - -

8411121 Önkormányzati jogalkotás

8411261 Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége

- -

8411911 Nemzeti Ünnepek programja 
(március 15., augusztus 20.,  október 
23)

- -

8411921 Kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények

- -

8414011 Önkormányzatok közbeszerzési 
eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások

Közbeszerzések 
száma,átlagos értéke

-

8413545 Területpolitikai támogatások és 
tevékenységek 

8414021 Közvilágítás - -

8414031 Város- és község gazdálkodási m.n.s. 
Szolgáltatások

- -

8419011 Önkormányzatok,valamint többcélú
Kistérségi  társulások elszámolása

8419021 Központi költségvetési befizetések 

8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő 
tevékenységek

Ár- és belvízveszéllyel 
érintett terület nagysága 
(ha)

Riasztások száma

8621011  Háziorvosi ellátás Bejelentett kártyák 
száma

8623011 Fogorvosi alapellátás Szerződött heti óraszám
Ellátandó lakosságszám

8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi 
gondozás 

8690421 Ifjuság egészségügyi gondozás

8820001 Önkormányzati szociális támogatások 
finanszírozása  

- -

11



8821111 Rendszeres szociális segély Ellátást igénylők száma Egy ellátottra jutó 
átlagos támogatás

8821121 Időskorúak járadéka Ellátást igénylők száma Egy ellátottra jutó 
átlagos támogatás

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív 
alapon

Ellátást igénylők  
száma

Egy ellátottra jutó 
átlagos támogatás

8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási 
támogatás

Ellátást igénylők  
száma

Egy ellátottra jutó 
átlagos támogatás

8821151 Ápolási díj alanyi jogon Ellátást igénylők  
száma

Egy ellátottra jutó 
átlagos támogatás

8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Ellátást igénylők  
száma

Egy ellátottra jutó 
átlagos támogatás

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 
ellátás

A tárgyév során 
rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményre 
jogosultság 
megállapítását  
kérelmezők száma

A tárgyév során 
rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult, 
pénzbeli ellátásban 
részesültek száma 
júliusban és 
novemberben

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás

A tárgyév során 
kiegészítő 
gyermekvédelmi 
támogatást kérelmezők 
száma

Tárgyév során 
kiegészítő 
gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesülők száma éves 
átlagban   

8821191 Óvodáztatási támogatás Tárgyév során az 
óvodáztatási támogatást 
kérelmezők száma

Tárgyév során 
óvodáztatási 
támogatásban 
részesülők száma

8821211 Helyi, eseti lakásfenntartási 
támogatás

Ellátást igénylők  
száma

Egy ellátottra jutó 
átlagos támogatás

8821221 Átmeneti segély Ellátást igénylők  
száma

Egy ellátottra jutó 
átlagos támogatás

8821231 Temetési segély Ellátást igénylők  
száma

Egy ellátottra jutó 
átlagos támogatás

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás

A tárgyév során 
rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatást kérelmezők 
száma

A tárgyév során 
rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesülők száma

8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési 
támogatása

Ellátást igénylők  
száma

Egy ellátottra jutó 
átlagos támogatás

8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli Ellátást igénylők  Egy ellátottra jutó 
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ellátások száma átlagos támogatás

8822021 Közgyógyellátás Ellátást igénylők  
száma

Egy ellátottra jutó 
átlagos támogatás

8822031 Köztemetés Köztemetést igénylők 
száma

-

8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás - -

8899211 Szociális étkeztetés Ellátást igénylők száma Ellátottak száma

8899241 Családsegítés Ellátást igénylők száma Ellátottak száma

8899281 Falugondnoki tanyagondnoki 
szolgáltatás

Szolgáltatással elért 
lakosság átlagos 
létszáma

8899421 Önkormányzat által nyújtott 
lakástámogatás

Támogatást igénylők
száma

Átlagos támogatási 
összeg

8899431 Munkáltatók által nyújtott 
lakástámogatások

Támogatást igénybe 
vevők száma

Átlagos támogatási 
összeg

8904411 Közfoglalkoztatás (rövid időtartamú) - Foglalkoztatottak/ 
foglalkoztatási napok 
száma

8904421 Közfoglalkoztatás (hosszabb 
időtartamú)

- Foglalkoztatottak 
száma

8904431 Egyéb közfoglalkoztatás - Foglalkoztatottak/ 
foglalkoztatási napok 
száma

9101211 Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári állomány 
gyarapodása db/kötet 

9101231 Könyvtári szolgáltatások  Kiszolgált olvasói kör 
nagysága /fő/

9603021 Köztemető fenntartás és működtetés - -

Száma Megnevezése Kapacitásmutató Feladatmutató Teljesítmény 
mutató

Eredményességi 
mutató

9105011 Közművelődési 
tevékenységek 
és támogatásuk 

Férőhely 
függvényében a 
lehetséges 
résztvevők 
maximális 
létszáma

Látogatottság 
/fő/
A tevékenység 
időtartama,rend
szeressége /óra/

Látogatottság, a 
tevékenységre 
fordított idő,a 
rendszeresség 
gyakoriságának 
növekedése /%/

9105021 Közművelődési 
intézmények, 
közösségi 
színterek 

Az intézmény 
színtérszám (db) 
hasznos 
alapterület (m2), 

A működtetett 
közművelődési 
formák száma 
(db)

Látogatottság 
(fő)

Intézmény, 
színtérszám, 
hasznos 
alapterület, 
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működtetése nyitvatartási idő 
(hét/óra)

nyitvatartási idő, 
látogatottság 
növekedése (%)

9311021 Sportlétesítmén
yek 
működtetése és 
fejlesztése 

Létesítményt  
igénybe vevő 
személyek 
száma 

Létesítményben 
rendezett 
versenyek 
száma

Társulásban ellátott feladatok: Kiskunfélegyháza

8899221 Házi segítségnyújtás

8510111 Óvodai nevelés és ellátás

8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Társulásban ellátott feladatok: Csongrád

3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,  szállítása, átrakása

3821011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A Képviselőtestület  felkéri   Körjegyzőt  a   változás  Törzskönyvi  nyilvántartáshoz  történő 
bejelentésére.
A Képviselőtestület  az önkormányzat  által  ellátandó feladatokról szóló  263/2012./XII.19./ 
ÖKT. határozatát 2013.január 1-től hatályon kívül helyezi.
 
Felelős: Képviselő-testület
              Toldi Zsolt körjegyző
Határidő: azonnal

V. napirend

Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal
   létrehozásáról szóló megállapodás, az alapító okirat, valamint  
a körjegyzőség megszüntető okiratának elfogadása tárgyában

Előadó:  Toldi Zsolt körjegyző
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi. 

Toldi Zsolt körjegyző
Egy komplex anyagot  szeretnénk a képviselő-testület  elő  terjeszteni,  amiben benne van a 
közös önkormányzati hivatal alakítására vonatkozó megállapodás, az alapító okirat, valamint 
a  körjegyzőséget  megszüntető  okirat  tervezete  is.  A  közös  önkormányzati  hivatal 
megalakítására  2013.  január  1-jétől  számított  60  napon  belül  van  lehetősége  az  érintett 
önkormányzatoknak.  A  közös  hivatal  létrehozásáról  már  szándéknyilatkozatban  döntött  e 
testület  is  a  másik  két  testülethez  hasonlóan.  A  megállapított  finanszírozást  ugyanúgy 
szerepeltettük mint a körjegyzőségnél. Minden önkormányzat lakosságarányos kapta meg a 
finanszírozást.  A  jegyző,  az  aljegyző  és  a  0,5  fő  dolgozó  bérét  az  önkormányzatok 
lakosságszám  arányosan  biztosítanák.  Megváltoztak  a  jegyzőre  vonatkozó  munkáltatói 
jogkörök. A polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében. A közös 
önkormányzati  hivatal  jegyzőjének,  aljegyzőjének kinevezéséhez,  felmentéséhez az érintett 
települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. 
Az alapító okirat a Kincstárnál történő bejegyzéshez szükséges, új törzsszám, új adószám lesz. 
Lehetősége van a közös önkormányzati  hivatalt alkotó önkormányzatok polgármestereinek, 
hogy jogszabály erejénél fogva tovább foglalkoztassák  pályázat nélkül a körjegyzőt és az 
aljegyzőt. Szeretném ha egy testületi vélemény, javaslat lenne arról, hogy a közös hivatalok 
polgármesteri pályázati kiírás nélkül tovább foglalkoztatják a körjegyzőt és az aljegyzőt. 

Szász János polgármester
A közös testületi ülésen megerősítjük ezt. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Véleményem szerint felesleges, ha nincs kifogás ellenük. 

Szász János polgármester
Több  hozzászólás  nem  lévén  kérem  a  képviselő-testület  tagjait  a  határozati  javaslatok 
elfogadására.

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

10/2013. (II. 6.) ÖKT. határozat  
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása
és fenntartása 

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1)-(3) 
bekezdésében  foglalt  jogkörében  eljárva,  figyelemmel  a  146.  §  (2) 
bekezdésében  foglaltakra  megállapodik  Pálmonostora  Község 
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Önkormányzatának  és  Gátér  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testületeivel,  hogy  az  önkormányzatok  jogai  és  önállósága  kölcsönös 
tiszteletben  tartása  mellett  2013.  március  1-i  hatállyal  közös 
önkormányzati  hivatalt  alakítanak  és  tartanak  fenn  határozatlan 
időtartamra.

A közös önkormányzati hivatal
- elnevezése: Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal
- székhelye:   6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 6.

A  Képviselő-testület  a  közös  önkormányzati  hivatal  alakítására  és 
fenntartására  vonatkozó  Megállapodást  e  határozat  mellékletét  képező 
formában és tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szász János 
polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Képviselőtestület

11/2013.(II. 6.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának elfogadása

H A T Á R O Z A T:

 
Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi 
Zsolt  körjegyző  előterjesztését  és  úgy  dönt,  hogy  az  államháztartásról  szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése alapján 
Pálmonostora  és  Gátér  Község  Önkormányzatok  Képviselő-testületeivel 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít és tart fenn 2013. 
március 1-jei hatállyal.
A  Petőfiszállási  Közös  Önkormányzati  Hivatal  alapító  okiratát  e  határozat 
mellékletét képező formában és tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza 
Szász János polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Zsolt körjegyző
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12/2013.(II. 6.) ÖKT.határozat
Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér
Községek Körjegyzősége megszüntetése

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi 
Zsolt körjegyző előterjesztését és úgy dönt, hogy 2013. február 28. napjával a 
Petőfiszállás,  Pálmonostora  és  Gátér  Községek  Körjegyzősége  költségvetési 
szervet  (amelynek  jogutóda:  Petőfiszállási  Közös  Önkormányzati  Hivatal) 
megszünteti. 
A  Képviselő-testület  a  megszüntető  okiratot  a  határozat  melléklete  szerint 
elfogadja. 

Felhatalmazza Szász János polgármestert a megszüntető okirat aláírására 

Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Zsolt körjegyző

VI. napirend

Előterjesztés a Dr.  Pozsár Miklós által bérelt 
önkormányzati

ingatlan kéménykarbantartása tárgyában

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

Szász János polgármester
Dr. Pozsár Miklós állatorvos kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, mivel a Filantrop a 
legutóbbi  kémény  ellenőrzés  során  szabálytalanságokat  állapított  meg,  aminek  a 
megszüntetésére kéri  fel a Doktor Úr a testületet.  

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi  Bizottság tárgyalta  a napirendi  pontot,  és a mostani  és a korábban benyújtott  
kérelemben megfogalmazott kérések figyelembe vételével javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy  a  bérleti díj megfizetésétől ne tekintsen el a testület,  a gázóra almérőjét cserélje le, 
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valamint  ha  a  Filantrop  jegyzőkönyvbe  foglaltan  emel  kiofogást  a  kémény  szabálytalan 
bekötése miatt, akkor a képviselő-testület  tárgyalja újra a napirendi pontot. 

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:

13/2013. (II. 6.) ÖKT. határozat
A Dr. Pozsár Miklós által bérelt önkormányzati 
ingatlan kéménykarbantartása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a Dr. Pozsár Miklós által bérelt önkormányzati ingatlan 
kéménykarbantásáról  szóló  –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  az 
önkormányzati ingatlan 

• bérleti díjának megfizetésétől nem tekint el,
• az ingatlanon gázóra almérő cserét hajt végre, valamint ha a  
• a Filantrop hivatalos jegyzőkönyvbe foglaltan kifogást  emel  a kémény 

szabálytalan  bekötése  miatt,  akkor  a  képviselő-testület  újra  napirendre 
tűzi a kérelmet.

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

Felelős:    Szász János polgármester 
       Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: folyamatos
 

VII. napirend

Egyebek:
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a.) Tájékoztatás az Óvoda nyári nyitva tartásáról

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A Kiskunfélegyházi  Napköziotthonos  Óvoda  elküldte  a  Petőfiszállási  Óvoda  nyári  nyitva 
tartásának tervezetét. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a tervezetet.

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

14/2013. (II. 6.) ÖKT. határozat
Napköziotthonos Óvoda
nyári nyitva tartása    

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Petőfiszállási 
tagintézményének  nyitva tartásáról szóló – előterjesztését, és Csernus Krisztina 
Óvodavezető kérésének megfelelően az óvoda nyári nyitvatartását az alábbiak 
szerint határozza meg:

- június 1-től – június 28-ig       teljes nyitva tartás
- július 1-től – augusztus  9-ig  zárva
- augusztus 12-től                     teljes nyitva tartás

A  képviselő-testület  felkéri  az  óvodavezetőt,  hogy  az  óvoda  nyári  zárva 
tartásáról a szülőket határidőben értesítse ki.
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Határidő: 2013. március 30.
Felelős:    Szász János  polgármester

b.) Előterjesztés asztalbeszerzés tárgyában

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

Szász János polgármester
A képviselő-testülettől egy korábbi ülésen megbízást kaptam a Faluházba készítendő asztalok 
felmérésére  és  beszerzésére.  Három árajánlatot  terjesztettem a  képviselő-testület  elé  ezzel 
kapcsolatban. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket. 

Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi  bizottság tárgyalta a napirendi pontot és úgy határozott,  hogy  az AP Faktúra 
Egyedi Bútorgyártó KFT árajánlatát javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

Szász János polgármester
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  hatalmazzanak  fel  az  asztallapok  beszerzésével, 
valamint az asztallábakhoz szükséges vasanyagok felmérésével. Az asztallap 200 x 80 x 2,5 
cm-es,  az  anyaga  bükk bútorlap  2 mm-es  ABS élzárással.  A 20 db asztal  elkészítésének 
költségét a saját költségvetésünk terhére biztosítanánk. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzottakról. 

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

15/2013. (II. 6.) ÖKT. határozat
Asztalok készíttetése a Faluházba

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Faluházba  történő   asztalbeszerzésről   szóló  – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy az AP Faktúra Egyedi Bútorgyártó KFT –től 
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(Kiskunfélegyháza, Szegedi út 64. ) megrendel  20 db 200 x 80 x 2,5 cm-es 
bükk bútorlapot 2 mm-es ABS élzárással.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az asztallábakhoz szükséges 
vasanyag felmérésére, illetve megrendelésére. 

A  képviselő-testület  a  20  db  asztal  elkészítésének  költségét  a  saját 
költségvetésének a  terhére biztosítja.

A  képviselő-testület  a  fémlábak  elkészítésére  Mészáros  István  Petőfiszállás, 
Árpád u. 22. szám alatti lakost kívánja felkérni, aki részére megbízási díjat fizet 
a költségvetés tartaléka terhére. 

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

Petőfiszállás 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

c.) Előterjesztés építési telek eladása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a honlapunkon meghirdetett - 267. hrsz-ú, 1292 m2 
nagyságú önkormányzati építési telek - vételáraként a 300.000,- Ft ÁFA összeget fogadja el.  

Rádi Györgyi képviselő
A  Pénzügyi  bizottság  javasolja  a  képviselő-testületnek  300.000,-  Ft  +  ÁFA   vételár 
elfogadását.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

16/2013. (II.6.) ÖKT. határozat
Előterjesztés építési telek eladása 
tárgyában

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  építési  telek  eladásáról   szóló  –  előterjesztését  és  úgy 
határoz, hogy  a Petőfiszállás belterület 267. hrsz-ú, 1292 m2 nagyságú építési 
telek vételáraként a   300.000,- Ft +ÁFA összeget elfogadja.

d.) Előterjesztés a disznótoros rendezvény tárgyában

Szász János polgármester
A disznóölés  régi  hagyományait  felelevenítve  egy  falusi  disznóvágást  szeretnék  rendezni 
február  23-án,  ahová meghívnánk  a  község  összes  lakosát.   Készítenénk  sült  húst,  sertés 
pörköltet,  disznótorost.  Ez  egy  egész  napos  rendezvény  lenne  ahol  a  község  lakosai 
beszélgetnének,  kártyáznának,  jól  éreznék  magukat.  Ezen  rendezvény megvalósításának  a 
költsége az előzetes felmérések alapján kb. 200.000,- Ft. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá. 

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

17/2013. (II. 6.) ÖKT. határozat
Disznótoros rendezvény anyagi
támogatása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a disznótoros rendezvény anyagi támogatásáról  szóló – 
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előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  2013.  február  23-án  megrendezendő 
disznótoros  rendezvény  költségeinek  fedezetére  200.000,-  Ft-ot  biztosít  az 
önkormányzat tartalékának a terhére. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a körjegyzőt, 
hogy  a  2013.  évi  költségvetés  tervezésénél  vegye figyelembe  ezen  határozat 
tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester 
       Toldi Zsolt körjegyző

Határidő: folyamatos

e.) Külterületi szemét lerakóhely rendbetétele

Homoki-Szabó József képviselő
A külterületi szemét lerakóhelyen nincs kirakva a szemétlerakó helyet jelző tábla, a szemetet 
nem viszik el, mivel nem a szabványos szemeteszsákba van összegyűjtve. A faluba érkező 
embereknek  nagyon rossz képet mutat ez a hely. Meg kellene szüntetni, vagy kultúráltabbá 
kellene tenni. Én felszámolnám, mivel alig van ott szemetes zsák. Javasolnám, hogy a hivatal 
udvarában  legyenek  gyűjtve  a  sárga  zsákok  kedd  délutántól  szerda  hajnalig,  a  szállítás 
időpontjáig. Ki kellene tenni egy táblára, hogy a szemét lerakóhely bezárt, s az önkormányzat 
udvarába hozzák be a külterületi lakosok a sárga szemetes zsákokat. Itt jobban oda tudnánk 
ügyelni, hogy megfelelő zsákok kerüljenek be.  

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogyha egyetértenek a javaslattal, akkor szavazzanak.  

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

18/2013. (II. 6.) ÖKT. határozat
Külterületi szemét lerakóhely
rendbetétele

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Homoki-
Szabó József képviselő – a külterületi szemét lerakóhely rendbetételéről szóló – 
szóbeli előterjesztését és úgy határoz, hogy megszünteti a jelenlegi külterületi 
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szemét  lerakóhelyet  és helyette az Önkormányzati  Hivatal udvarában jelöl ki 
erre alkalmas részt a külterületi szemeteszsákok elhelyezése céljából.   

Felelős:    képviselő-testület
Határidő: folyamatos

f.) Felüljáró utáni útszakasz rendbetétele

Homoki-Szabó József képviselő
A Kegyhelyhez közeli felüljáró utáni út ki nagyon ki van kátyúsodva, nem tudom, hogy mit 
lehetne kezdeni vele.

Szász János polgármester
Megpróbálunk valamilyen segítséget kérni különböző útfenntartó szervektől. 

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

19/2013. (II. 6.) ÖKT. határozat
Felüljáró utáni útszakasz
rendbetétele

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Homoki-
Szabó  József  képviselő  –  a  Kegyhelyhez  közeli  felüljáró  utáni  útszakasz 
rendbetételéről szóló – szóbeli előterjesztését és úgy határoz, hogy az útszakasz 
rendbetételére megpróbál segítséget kérni különböző útfenntartó szervektől. 

Felelős:    képviselő-testület
Határidő: folyamatos
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g.) Iskolai tanulólétszám növelése

Homoki-Szabó József képviselő
Ha azt akarjuk, hogy az iskola továbbra is 8 évfolyammal működjön, tenni kell valamit. A 
gyemeklétszám növelésére valami megoldást kell találnunk. 100 fő létszám alatt egész más 
normatívát kap az iskola mint e felett. Most kell eldönteni, hogy tudunk-e áldozni erre, most 
gondolkodjunk el erről. Ha ingatlant tudunk vásárolni, megfelelő feltételek esetén feltétlenül 
vegyük azt meg. A homokosztályon a „régi kisbolt” féle lévő Tanya  462. szám alatti ingatlan 
is eladó, szerintem már 1.200.000,- Ft-ért meg lehetne venni.  

Czombos Ferenc alpolgármester
Sok ház van üresen.  A tulajdonosokkal  kellene  beszélni,  hátha  albérletként  is  kiadnák az 
ingatlanokat. 

Rádi Györgyi képviselő
A leendő első osztályban kellene növelni a gyermeklétszámot sürgősen. 

Szász János polgármester
Az iskola további zavartalan működéséhez mindent meg kell tenni, hogy biztosítani tudjuk az 
előírt osztálylétszámot. 

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

20/2013. (II. 6.) ÖKT. határozat
Iskolai tanulólétszám növelése

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Homoki-
Szabó József – az iskola létszám feltöltéséről szóló – szóbeli előterjesztését és 
úgy határoz, hogy keresi a lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy hogyan tudná 
az iskolai gyermek tanulólétszámot növelni.

Felelős:    képviselő-testület
Határidő: folyamatos
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          h. ) Dobozi Andrásné kérelme használatra átvett 
                önkormányzati földterület visszaadására

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

Szász János polgármester
Dobozi Andrásné levélben fordult a képviselő-testület felé, hogy az általa eddig bérelt 263. 
hrsz-ú önkormányzati építési telek bérleti jogáról 2013. február 5. napjával lemond.  Mivel  a 
villany  lekötését  Ők  végezték  és  az  továbbra  is  az  önkormányzati  ingatlanon  marad,  a 
költségeinek a fedezésére 30.000,- Ft összeget kér a képviselő-testülettől. 

Rádi Györgyi képviselő
A  pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot  és  az  összeg  kifizetését   javasolja  a 
képviselő-testületnek. 

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el az összeget.
 

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

21/2013. (II. 6.) ÖKT. határozat
Dobozi Andrásné kérelme  használatra 
átvett önkormányzati földterület visszaadására

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester  –  Dobozi Andrásné Petőfiszállás,  Dózsa Gy. u.  4.  szám 
alatti lakos kérelme használatra átvett önkormányzati földterület visszaadásáról 
szóló – előterjesztését, és úgy határoz, hogy 
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• a  263.  helyrajzi  számú  önkormányzati  földterület  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 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 17 órakor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                         körjegyző

Rádi Györgyi                  Torma István

jegyzőkönyv-hitelesítők
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	H A T Á R O Z A T:

