JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a
Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében 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
Meghívottként jelen van:
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja

Szász János polgármester
13 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 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. február 27-i testületi ülés
jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett
javaslatot.
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Szász János polgármester
A napirendi pontokat javaslom kibővíteni az alábbiakkal:
c.) Önkormányzati ingatlan szociális célra történő hasznosítása,
d.) Kossuth L. u. 51. szám alatti ingatlan megvásárlása,
e.) Előterjesztés a Kunsági borvidékhez való csatlakozás tárgyában.

Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)
1.)

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
módosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

2.)

Előterjesztés a Községi Önkormányzat középtávú terve tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

3.)

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

4.)

Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

5.)

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
szabályozásáról szóló 8/2006.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

6.)

Előterjesztés a Települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2008.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

7.)

Előterjesztés a „Petőfiszállás Községért” kitüntető cím alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet első egyeztetése
tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

8.)

Előterjesztés a KEOP-1.1.1.//2F/09-11-2011-0004 azonosító számú projekt
keretében történő üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti
közbeszerzési szabályzat tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
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9.)

Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának 11. számú módosítása” tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

10.)

Egyebek:
a.) Szóbeli előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola felvételi körzethatárai
tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző
b.) Szóbeli tájékoztatás a Rákóczi u. 3. szám alatti Önkormányzati ingatlan
fűtésével kapcsolatban
Előadó: Szász János polgármester
c.) Önkormányzati ingatlan szociális célra történő hasznosítása
Előadó: Szász János polgármester
d.) Kossuth L. u. 51. szám alatti ingatlan megvásárlása
Előadó: Szász János polgármester
e.) Előterjesztés a Kunsági borvidékhez való csatlakozás tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző
11.)

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

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen) szavazattal elfogadja a 2013. február 27-i testületi ülés
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetési rendeletének módosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

4
Szász János polgármester
A költségvetési rendelet módosítására elsősorban az állami támogatások pontosítása, valamint
a november, december havi üléseken meghozott költségvetést érintő határozatok beépítése
miatt volt szükség.
Czombos Ferenc alpolgármester
A rendeletben úgy kell szerepeltetni ezt a 30.852 e Ft-ot, mint költségvetési hiány?
Kovács Jánosné gazdálkodási főelőadó
A 30.852 e Ft tulajdonképpen a 2011. évről áthozott pénzmaradvány, ami nem tervezhető
folyó évi bevételként. Költségvetési hiányként mutattam be, de ez az előző évi
pénzmaradvány.
Homoki-Szabó József képviselő
Az iskolai létszám 10 fővel kevesebb. Ha gyermek létszámot növelni tudnánk, ez az
önkormányzat részére minden szempontból kedvező lenne s nagyobb normatíva is járna
utána.
Rádi Györgyi képviselő
A tanulói létszámra kaptuk a támogatást a tavalyi évben.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 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
1/2013. (II. 28.)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.
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II. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat középtávú
terve tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29. § (3) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja
meg a 353/2011. Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák
meg a határozat tervezetet.

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

33/2013. (II. 27.) ÖKT. határozat
A Községi Önkormányzat középtávú
terve
H AT Á R O Z A T :
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester előterjesztését és a Községi Önkormányzat „ Adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételei”-t az
alábbiak szerint határozza meg a 2013-as költségvetési évre és az azt követő három évre.
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Me.: ezer Ft-ban
2013.

2014.

2015.

2016.

Helyi adó/iparűzési adó/
Önk.vagyon értékesítés
Osztalék,hozam
Tárgyi eszköz értékesítés
Birság,pótlék,dij
Kezességváll.kapcs.megtérülés

50.000
700
-

50.000
500
-

50.000
500
-

50.000
500
-

Összesen:

50.700

50.500

50.500

50.500

Kötelezettségek
Az önkormányzatnak ilyen
kötelezettsége nincs.

Bevételek:

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Körjegyző
Aljegyző

III. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendeletének tárgyában

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

Toldi Zsolt körjegyző
A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre kerültek beépítésre kerültek a
múltkori költségvetési tárgyaláson elhangzottak.
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Kovács Jánosné gazdálkodási főelőadó
A költségvetés első tárgyalásnál még úgy tudtuk, hogy az általános normatívák csak arra a
feladatra használhatók amelyre címzetten kaptuk. Mára már tisztázódott, hogy
átcsoportosítható az általános feladatokon belül, ezért a valós szükségletet terveztük az
általános feladatokra. Kikerült a költségvetésből a vasút melletti parkra betervezett 1 millió
Ft.
Az általános iskola december havi közüzemi díja kb. 500.000,- Ft, erre nincs fedezet a
költségvetésben. Ha nem lesz lehetőség ezt a díjat továbbszámlázni a KIK felé, akkor év
közben fedezetet kell rá biztosítani.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és
megalkotja rendeletét Az
Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletéről:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2013. (II. 28.)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

IV. napirend
Előterjesztés a kiadások készpénzen történő teljesítéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi.
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Toldi Zsolt körjegyző
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások
készpénzben történő teljesítésének eseteit. E kötelezettségünknek eleget téve terjesztem Önök
elé megtárgyalásra és megalkotásra az e tárgyban készített rendelet-tervezetet.
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét A kiadások
készpénzben történő teljesítéséről:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2013. (II. 28.)
önkormányzati rendelete
A kiadások készpénzben történő teljesítéséről
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.

V. napirend
Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli
és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló
8/2006.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt körjegyző
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt ülésén döntött arról, hogy
kezdeményezi a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
szabályozásáról szóló 8/2006.(V.30.) önkormányzati rendelete módosítását a tekintetben,
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hogy a testület által megállapítható átmeneti segély a pénzbeli támogatási formán kívül
természetben is megállapítható legyen. Fenti döntésnek megfelelően került sor a rendelettervezet elkészítésére.
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét A szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló
8/2006.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2013. (II. 28.)
önkormányzati rendelete
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
szabályozásáról szóló 8/2006. (V. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.

VI. napirend
Előterjesztés a Települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 9/2008. (IX.24.) önkormányzati
rendelet módosítása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi.
Toldi Zsolt körjegyző
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A települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatairól szóló törvény értelmében a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 2013. január 1-től már nem a helyi
önkormányzatok szabályozzák, hanem a Magyar Energia Hivatal javaslatának
figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Emiatt a Képviselő-testületnek
hatályon kívül kell helyeznie a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét
megállapító szabályozásait.
A képviselő-testület 2013. február 6-án megtartott ülésén úgy döntött, hogy a külterületi
lakosok számára meghatározott gyűjtőpont helyét megszünteti a bekötőút mellől, és az
Önkormányzati Hivatal udvarát jelöli ki erre a célra. A rendeletmódosítás erre vonatkozó
szabályozást is tartalmaz.
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét A települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2008.(IX.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2013. (II. 28.)
önkormányzati rendelete
A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2008.
(IX.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.

VII. napirend
Előterjesztés a „Petőfiszállás Községért” kitüntető cím
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
önkormányzati rendelet-tervezet első egyeztetése
tárgyában
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Előadó: Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képezi.
Toldi Zsolt körjegyző
A képviselő-testület a korábbi ülésén döntött arról, hogy kezdeményezi egy olyan kitüntetés,
díj alapítását, amellyel lehetősége nyílik azon személyek, társadalmi és gazdasági szervezetek,
közösségek tevékenységének elismerésére, akik, illetve amelyek tevékenységükkel nagy
mértékben elősegítették a település fejlődését, hozzájárultak jó hírének öregbítéséhez. A
rendelet első egyeztetésre került Önök felé. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy az
eljárási szabályok, a határidők megfelelnek-e a rendeletben? A kitüntetéssel járó elismerés
egy kisplasztika lenne és mellé valamekkora összegű pénzjutalom. Konkrét összeget is
meghatározhat a testület, amennyiben kíván pénzjutalmat is adni. Kérem a képviselő-testület
véleményét.
Szász János polgármester
Olyan valakinek kell adományozni ezt a díjat aki értékteremtő dolgot végzett, végez a falu
javára.
Czombos Ferenc alpolgármester
Jónak találom a rendeletet, különösen, hogy a posztumusz adományozás is érintve van. A
tervezet tartalmazza, hogy kivételes esetben nemcsak 1 hanem két díjazott is lehet. A
kisplasztika adományozását jónak tartom. A pénzdíj összegét nem kellene konkrétan beleírni,
mindig az éves költségvetés tekintetében döntene a testület az összeg nagyságáról.
Szász János polgármester
Javaslom, hogy két díjat adjunk ki egy évben. Egy-egy ilyen elismerés odaadása milyen
időközönként ismételhető újra, egy időszakot meg kellene szabni.
Rádi Györgyi képviselő
Maradnék az évi egy díjnál. Remélhetőleg lesz több évben is lehetőség is a díj átadására. A
díjhoz adnék pénzjutalmat is, 25.000,- Ft-ot javaslok, de lehet ennél több vagy kevesebb is.
Szász János polgármester
A pénzjutalom összegének 100.000,- Ft-ot javaslok.
Toldi Zsolt körjegyző
A két díjazott lehetősége azét jó, mert így a lakosság és a testület eltérő javaslata is kezlehető.
A rendelet 6. § (3) bekezdéséből kivennénk, a kisplasztika nagyságára vonatkozó
szövegrészt.
Czombos Ferenc alpolgármester
Az erkölcsi és anyagi elkötelezettségről is szó lehet a díjazásnál. Van olyan aki társadalmi
munkában többet tett nagyon sokat, s nem pénzbeli támogatást biztosított. Első évben inkább
a posztumusz díj irányába tekintenék.
Homoki-Szabó József képviselő
Most jelenleg több ember is van akik a díjra méltóak lennének, ez feszélyez bennünket, olyan
embernek kell adni, akit a község is javasol.
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Czombos Ferenc alpolgármester
A javaslattételi adatlapokon felmérjük az ajánlásokat, nem lesz könnyű helyzetben a testület,
de a döntését fel kell vállalni.
Homoki-Szabó József képviselő
Meg kell jelentetni a rendeletet elektonikusan és írott formában is, és tájékoztatni kell a
lakosságot, hogy javaslatot tehet a kitüntetésben részesülő személyekre vonatkozóan.
Czombos Ferenc alpolgármester
A döntés a képviselő-testületé. Tájékoztatni kell a lakosságot a hímondóban, a honlapra is fel
lehetne tenni.
Toldi Zsolt körjegyző
A rendeletről tájékoztatni kell a lakosságot. Szórólapokat kell különböző helyeken elhelyezni
és egy zárt dobozban összeszedni a lakosság ajánlásait.
Homoki-Szabó József képviselő
El kellene dönteni az összeget és azt, hogy a kisplasztikán mi legyen.
Czombos Ferenc alpolgármester
Javaslom, hogy bízzuk meg a polgármestert a kisplasztika megterveztetésével.
Szász János polgármester
A díj mértéke 100.000,- Ft legyen?
Rádi Györgyi képviselő
Soknak tartom a 100.000,- Ft-ot, javaslok 50.000,- Ft összeget.
Toldi Zsolt körjegyző
A képviselő-testület eddigi véleménye alapján a rendelet szövegében marad, hogy rendkívüli
esetben két személynek is adható a díj. A pénzjutalom összege 2013-ban 50.000,- Ft és azt
követően a mindenkori költségvetési rendeletben kerül meghatározásra, a tervezet szövegéből
kikerül „ az éves költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap” rész.
E változásokat figyelembe véve elfogadja-e a képviselő-testület a rendelet-tervezetet.
Szász János polgármester
Az elhangzottak beépítésével szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét A „Petőfiszállás
Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
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6/2013. (II. 28.)
önkormányzati rendelete
A „Petőfiszállás Községért” kitüntető cím alapításáról és
adományozásának rendjéről
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.

VIII. napirend
Előterjesztés a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító
számú projekt keretében történő üzemeltetési
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti
közbeszerzési szabályzat tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16.sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Az önkormányzatok biztosítják a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást, így a Társulás
mellett ők is ajánlatkérők lesznek, amelynek során egy egységes közbeszerzési eljárás
keretében kerül sor a KEOP projektből megvalósuló létesítmények bérbeadására és a
közszolgáltatási szerződés kiegészítésére, módosítására. Ahhoz, hogy ez a közbeszerzési
eljárás típus lebonyolítható legyen a Társulás mellett az egyes tagönkormányzatoknak is
szükséges elfogadni az eseti közbeszerzési szabályzatot, melyben felhatalmazzák a Társulást
az üzemeltetési közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
34/2013. (II.27.) ÖKT. határozat:
KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú
projekt keretében történő üzemeltetési közbeszerzési
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eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési
szabályzat tárgyalása, elfogadása

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/2F/0911-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési
Hulladékgazdálkodási Rendszerben”
elnevezésű projektjében létrejövő
létesítmények, eszközök üzemeltetési és az ezekkel kapcsolatos települési
szilárd hulladékra vonatkozó kiegészítő közszolgáltatási feladatok ellátása
tárgyban lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
lefolytatásához hozzájárul.
A Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
előterjesztés mellékletét képező eseti közbeszerzési szabályzatot. Felhatalmazza
a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást az
üzemeltetési közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
Határidő: 2013. március 15.
Felelős: Szász János polgármester

IX. napirend
A „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának 11. számú módosítása”
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17.sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Előzetes egyeztetések során, Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Községek
Önkormányzatai jelezték a Társulás keretein belül történő belső ellenőrzési feladatellátáshoz
való mielőbbi csatlakozási szándékukat. E miatt továbbá a lakosságszám adatok és arányok
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újraszámolása, valamint a társulásból való kiválás szabályinak módosítása, az egyenlőre
június 30-ig létező társulás után fizetendő hozzájárulás megfizetésének ütemezése miatt a
társulási megállapodást módosítani kell.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg a határozat-tervezetet.

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

35/2013. (II. 27. ÖKT. határozat
A „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának 11. számú módosítás
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosuljon a 11. számú módosítással egységes szerkezetben.

Felelős:

Szász János Attila polgármester

Határidő:

2013. február 28.

X. napirend
E gy e b e k:
a.)

Szóbeli előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola
felvételi körzethatárai tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt körjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képezi.
Toldi Zsolt körjegyző
A Kormányhivatal megkereséssel élt felénk, hogy az általános iskolai felvételi körzetek
megállapításához be kell szerezniük az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. A
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal az alábbiak szerint határozza meg a település
beiskolázási körzetét: Petőfi Sándor Általános Iskola 6113 Petőfiszállás, Ady Endre u. 3-5.
(OM:027906) felvételi körzete megegyezik Petőfiszállás település közigazgatási területével.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a fenti szövegrésszel fogadják el a határozattervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
36/2013. (II. 27.) ÖKT. határozat
Általános iskolai felvételi körzethatárok
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi
Zsolt körjegyző – az általános iskolai felvételi körzetek megállapítása tárgyú –
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által
meghatározott, településre vonatkozó beiskolázási körzettel, amely szerint:
Petőfiszállás Petőfi Sándor Általános Iskolája 6113 Petőfiszállás, Ady E. u.
3-5, (OM: 27906) felvételi körzete megegyezik Petőfiszállás település
közigazgatási területével.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

b.)

Szóbeli tájékoztatás a Rákóczi utca 3. szám alatti
Önkormányzati ingatlan fűtésével kapcsolatban

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
A bizottságok megtárgyalták a Rákóczi utca 3 szám alatti önkormányzati ingatlan fűtésével
kapcsolatos napirendi pontot és az alábbi javaslattal élnek a képviselő-testület felé: az ingatlan
bérleti díjától ne tekintsenek el, a gázköltségeket vállalják át március 1-től két hónapig, az
épület hátsó ajtaját falazzák be, valamint a nyílászárókat cseréljék ki.

17

Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
37/2013. (II. 27.) ÖKT. határozat
Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlan
fűtésének korszerűsítése
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlan fűtésének
korszerűsítéséről szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy az önkormányzati
ingatlan
•
•
•
•

bérleti díjának megfizetésétől nem tekint el,
a gázköltséget átvállalja március 1-től – 2 hónapi időtartamra,
az épület hátsó ajtaját befalazzák, valamint
a nyílászárókat kicserélik.

A 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

c.)

Önkormányzati ingatlan szociális célra történő
hasznosítása

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
A volt Pártház épületében egy 15 személyes éjjeli menedékhelyet szeretnénk kialakítani.
Ehhez szükség van a testület elvi engedélyére, mely szerint ezen önkormányzati ingatlan
szociális célra való hasznosítását támogatja. Kialakult egy konkrét elképzelés a
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szolgáltatásról, elkészültek a tervek, számítások, figyelembe véve az igényeket. Amennyiben
a képviselő-testület jóváhagyja, úgy a működési engedélyt meg kell kérni. Mielőtt a működési
engedélyeztetési folyamat elindítását megkezdené a település, célszerű a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal előzetes véleményének megkérése a szolgáltatás
befogadását érintően. A befogadó nyilatkozat, és a finanszírozási szerződés hiányában
ugyanis a település nem lesz jogosult állami normatíva lehívására.
A településnek szüksége van a megvalósítás és a folyamatos fenntartás érdekében a
normatívára, ehhez pedig szüksége van a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal előzetes
befogadó nyilatkozatára, és csak mindezt követően van lehetőség elindítani a működési
engedélyeztetési folyamatot az illetékes Bács-Kiskun Megyei Kormány Hivatalnál.
Toldi Zsolt körjegyző
A képviselő-testületnek hozni kell egy határozatot, hogy az ingatlant szociális célra kívánja
hasznosítani, ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a megfelelő
intézkedéseket.
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:
38/2013. (II. 21) ÖKT. határozat
Önkormányzati ingatlan szociális célra
történő hasznosítása
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – önkormányzati ingatlan szociális célra történő
hasznosításáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy engedélyezi az
önkormányzat tulajdonát képező 2 hrsz. alatti ingatlan szociális célra történő
hasznosítását.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti cél megvalósulása
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:

Szász János polgármester

Határidő: folyamatos
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d.)

Kossuth L. u. 51. szám alatti ingatlan megvásárlása

Előadó: Szász János polgármester
Szász János polgármester
Az OTP Bank Nyrt. elfogadta a Kossuth L. u. 51. szám alatti ingatlanra tett árajánlatot, mely
szerint 3.800.000,- Ft-ért megkívánjuk vásárolni azt A jövő héten már a tulajdonunkba is
kerülhet az ingatlan, ha a testület úgy dönt.
Czombos Ferenc alpolgármester
Mekkora kifutási idővel vehető birtokba az ingatlan?
Szász János polgármester
Már a jövő héten birtokba vehető az ingatlan.
Czombos Ferenc alpolgármester
Akarunk-e a megvásárolt ingatlanba egy tisztítómeszelést csinálni.
Szász János polgármester
Mindenféleképp egy kis javítást és tisztító meszelést kell végezni az ingatlanon.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az ingatlan megvásárlását.

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

39/2013. (II.27.) ÖKT. határozat:
Kossuth L. u. 51. szám alatti ingatlan
megvásárlása

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Kossuth Lajos u. 51. szám alatti ingatlan vásárlásáról -
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szóló előterjesztését, és úgy dönt, hogy a petőfiszállási 61. hrsz-ú, természetben
6113 Petőfiszállás, Kossuth Lajos utca 51. szám alatt található 88 m2
alapterületű családi ház és a hozzá tartozó melléképületek, a telekkel együtt
mindösszesen 1422 m2 területű ingatlant megvásárolja az OTP Bank Nyrt.-től
3.800.000,- Ft (Hárommillió-nyolcszázezer forint) vételárért.
A Képviselő-testület az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos járulékos
költségekre – energetikai tanúsítvány, ügyvédi munkadíj – fedezetet biztosít.
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: azonnal

e.)

Petőfiszállás Kunsági borvidékhez való csatlakozása

Toldi Zsolt körjegyző
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent Shelb László hegybíró urat, akinek át is adnám a
szót.
Shelb László hegybíró
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér községek a
Kiskunfélegyházi Hegyközséghez tartoznak közigazgatási szempontból. Mindenkinek, aki
1000 m2 -nél nagyobb területen borszőlőt művel hegyközségi tagnak kell, hogy legyen.
Kiskunfélegyháza a Kunsági borvidékhez tartozik. Vannak olyan települések, akik nem
tartoznak borvidék településhez, ilyen Petőfiszállás, Pálmonostora is. Ezeknek a
településeknek pozitívum lenne ha borvidéki települések lennének. A Jegyző Urat meg
kellene bízni, hogy kérelmezze, hogy a Kunsági Borvidék fogadja be a településeket, mint
borvidéki települések. Ebből hátránya nem származna az önkormányzatoknak. A
Hegyközségi Tanácsok 300 ha fölött maradhatnak fent. Ha Petőfiszállás település
csatlakozna, ezzel egy kicsit hozzájárulna ahhoz, hogy Kiskunfélegyháza fenn maradhasson
mint hegyközség. Nem lehet állami támogatással szőlőt telepíteni, még nem tartoznak a
Kunsági Borvidékhez.
Szász János polgármester
Petőfiszálláson mennyi szőlőterület van nyilvántartva, mennyi adminisztrációja van ennek?
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Shelb László hegybíró
Az önkormányzat részéről nincs semmi adminisztráció. Akinek megvan az 1000 m2 feletti
földterülete annak kell fizetni 50,- Ft/aranykoronát évente. Ez kb. 1.500-1.600,- Ft évente.
Hegyközségi járulékot kell még fizetni, a minimum járulék 2.500,- Ft.
Ha szőlőt elad valaki akkor a hegyközségi hozzájárulás 1,- Ft/kg, ha bort készít akkor a bor
származási igazolást ingyen adja ki a hegyközség valamint szőlőtelepítésre is csak úgy
igényelhető támogatás, ha valamilyen borvidékhez tartozik a település.
Czombos Ferenc alpolgármester
Azon korábbi rendelkezésnek, mely szerint a község területe 7 %-ának szőlőnek kell lennie,
meg tud-e felelni a település? Ha támogatással szeretne valaki szőlőt telepíteni, ezzel a
szándékkal lehet-e?
Shelb László hegybíró
Petőfiszállásnak 130-140 ha szőlőterülete volt, a szőlőkataszterbe vont terület most is meg
van 7 %. Be vannak jelölve a térképen a szőlőkataszterbe vont területek, de nem biztos hogy
szőlő van bennük.
A képviselő-testületnek kell egy határozatot hozni, hogy mivel Petőfiszállás nem borvidéki
település, kérik hogy a települést vegyék fel borvidéki településnek.
Toldi Zsolt körjegyző
Önök megkeresik a gazdákat és tájékoztatják őket a tennivalókról és a fizetési
kötelezettségekről.?
Shelb László hegybíró
Megpróbáljuk megkeresni az érintett gazdákat. A Földhivatal is ezeket az érintetteket a
hegybíróhoz fogja küldeni.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom, hogy kérjük a Kunsági borvidéket, hogy
Petőfiszállás községet vegyék fel borvidéki településként.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:

40/2013. (II.27.) ÖKT. határozat:
Petőfiszállás Kunsági borvidékhez
való csatlakozása
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HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi
Zsolt körjegyző – Petőfiszállás Kunsági borvidékhez való csatlakozásáról szóló előterjesztését, és úgy határoz, hogy kéri a Kunsági borvidéket, hogy
borvidéki településként vegye fel Petőfiszállás községet.
Felelős: 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.

Szász János Attila
polgármester

Toldi Zsolt
körjegyző

Homoki-Szabó József

Nagy János

jegyzőkönyv-hitelesítők

