JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. április 10-én 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 jegyző
Dr. Torma Andrea aljegyző
Meghívottként jelen van:
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Lőrincz Erika gazdálkodási munkatárs
Dobozi Andrásné élelmezésvezető
Szász János polgármester
13 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 Torma István és Gyöngyösi Péter képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen) szavazattal elfogadja a 2013. április 10-i testületi ülés
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jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett
javaslatot.

Szász János polgármester
A napirendi pontokat javaslom kibővíteni az alábbiakkal:
• A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
• A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önerejének
biztosításáról szóló előterjesztés
• Egyebek napirendi pontban:
Az önkormányzati tulajdonban lévő fenyőerdő kezelői jogának visszavétele
Irodabútorok vásárlása önkormányzati intézményekbe
H. Szabó József képviselő
Az egyebek napirendi pontba szeretném ha beszélnénk a Kegyhelyhez közeli felüljáró utáni út
állapotáról, valamint a Homokosztályi csatorna korlátjának rendbetételéről.
Szász János polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.)

Előterjesztés az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 6/2010. (III.25.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

2.)

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 14/2008.
(X.30.) rendelet módosítása tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

3.)

Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek Körjegyzősége 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

4.)

Előterjesztés a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
önerejének biztosításáról
Előadó: Szász János polgármester

5.) Előterjesztés az óvodai intézményfenntartó mikrotársulási megállapodás felülvizsgálata
tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester
6.)

Előterjesztés ingatlanvásárlás tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

7)

Előterjesztés emlékpark kialakításának tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester
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8)

Előterjesztés a lomtalanítás időpontjának tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

9.)

Előterjesztés tanyagondnokok éves továbbképzése tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

10.)

Egyebek
a)

Szóbeli tájékoztatás a mezőgazdasági gépek tárolásához szükséges fóliavázak
beszerzésére
Előadó: Szász János polgármester

b)

Szóbeli tájékoztatás a 2012. évi állami hozzájárulásokat érintő belső ellenőrzés
eredménye tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

c)

Előterjesztés a Kossuth u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség
bérleti joga tárgyában.
Előadó:Szász János polgármester

d)

Előterjesztés Szabó Réka gépíró világbajnokságon történő részvételének
támogatása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

e)

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő fenyőerdő erdőgazdálkodói
jogának visszavétele tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

f) Utak és csatornák rendbetétele
Előadó: Szász János polgármester
f) Irodabútorok vásárlása önkormányzati intézményekbe
Előadó: Szász János polgármester
Zárt ülés
1.)

Egyedi szociális kérelmek elbírálása.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

2.)

Előterjesztés család letelepedési kérelme tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

3.)

Rendőrségi állományban dolgozó személyt érintő kérdés megtárgyalása
Előadó: Szász János polgármester
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen) szavazattal elfogadja a 2013. április 10-i testületi ülés
napirendjére tett javaslatot.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testületi ülés tagjait, hogy mivel az egyebek napirendi pont tárgyalására
meghívott vendég érkezett először azt tárgyaljuk meg.
Szász János polgármester
Először az egyebek napirend
Nemcsok Beáta vállalkozó.

/X. napirend/ c.) pontját tárgyaljuk, mivel megérkezett

X. napirend
Egyebek:
c.) Előterjesztés a Kossuth u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú

helyiség bérleti joga tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Nemcsok Beáta Kiskunfélegyháza, Holló László u. 8. szám alatti lakos, egyéni vállalkozó
kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, hogy a Kossuth u. 10. szám alatti üzlethelyiséget
szeretné kibérelni. A bérleményben női-férfi és gyermek fodrászatot szeretne működtetni. A
helyiség korábban a Polgárőrség számára volt átadva, ők - mivel nem használják azt hozzájárultak a helyiség bérbeadásához.
A magam részéről támogatom az elképzelést, 25.000,- Ft + áfa bérleti díjat javaslok
elfogadásra.
Nemcsok Beáta vállalkozó
Előszőr csak fodrász üzletet szeretnék nyitni, de később ha igény lenne rá akkor kozmetikát,
pedikűrt és manikűrt is végeznék. Úgy látom, hogy a fodrászatból nincs túlkínálat a
településen.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ez a helyiség a fodrásztevékenység végzésére alkalmas? A vizesblokk hogy van kialakítva, a
szennyvízelvezetés meg van-e oldva?
Nemcsok Beáta vállalkozó
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A helyiségben van egy kézmosó és egy WC, szerintem ki lehet alkalmas a tevékenység
megkezdésére.
Szász János polgármester
A helyiség a jelenlegi állapotában kerül átadása. Az átalakítás költsége a vállalkozót terheli.
Nemcsok Beáta vállalkozó
A vízórát kellene szétválasztani a többi helyiségtől valamilyen módon.
Nagy János képviselő
Az üzlet nyitását mikorra tervezed?
Nemcsok Beáta vállalkozó
A jövő hónapban tudok csak nekifogni az átalakításoknak.
Homoki-Szabó József képviselő
A 25.000,- Ft + áfa bérleti díjat tudod-e vállalni?
Nemcsok Beáta vállalkozó
Ez az összeg még belefér a tervezett költségvetésbe.
Szász János polgármester
Javaslom a képviselő-testület felé, hogy a bérleti díj az üzlet működésének a megkezdésétől
kerüljön fizetésre.
Toldi Zsolt jegyző
Az üzlet megnyitásához nem kell működési engedély, csak az ÁNTSZ hozzájárulása.
Mindenképpen javaslom, hogy a Polgárőrséget tájékoztassuk a testület döntéséről.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat, mely szerint a
képviselő-testület a Kossuth u. 10. szám alatt lévő helyiséget bérbe adja Nemcsok Beáta
vállalkozónak. A bérleti díj havi összege: 25.000,- Ft + áfa legyen. A bérleti díj nem
tartalmazza a rezsi költségeket.

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

44/2013. (IV. 10. ÖKT. határozat
A Petőfiszállás, Kossuth u. 10. szám
alatti helyiség bérleti jogának
értékesítése
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H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Petőfiszállás, Kossuth u. 10. szám alatti helyiség bérleti
jogának értékesítéséről szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy az üzlet
bérleti jogát határozatlan időtartamra Nemcsok Beáta Kiskunfélegyháza, Holló
László u. 28. szám alatti vállalkozónak biztosítja.
A bérleti díjat 25.000,- Ft + áfa összegben állapítja meg, amely az üzleti
tevékenység megkezdésétől kerül felszámításra.
A rezsi költségeket a bérleti díj nem tartalmazza.
A bérleti jogviszonyra vonatkozó, részletes feltételeket tartalmazó megállapodás
a határozat mellékletét képezi.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy
a következő rendelet-módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

I. napirend
Előterjesztés az étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló 6/2010. (III. 25.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
Homoki-Szabó József képviselő
A napirendi pont megtárgyalása előtt, szeretnék 10 db 3 részes ételhordóval megajándékozni a
konyhát, mindig ételhordó hiányuk van.
Szász János polgármester
Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendeletét 2010. március 24-én alkotta meg a
képviselő-testület. E rendelet tartalmazza a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a saját
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fenntartású intézményben, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a nem saját
fenntartású intézményben és a gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetés intézményi
térítési díjait. Fenti időpont óta az intézményi térítési díjakat érintően változás nem volt. Az
étkeztetés ellátásával kapcsolatos kiadások időközben bekövetkezett növekedése miatt
indokolt a vonatkozó rendelet felülvizsgálata. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az
étkeztetési intézményi térítési díjait állapítsák meg, illetve mondják el javaslataikat.
Homoki-Szabó József képviselő
Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a képviselő-testület hatáskörébe utalta a
döntést.
Nagy János képviselő
A végett nem tartom jogosnak megemelni a rezsiköltséget, hogy két olyan önkormányzati
rendezvény is volt, ami a rezsi költséget megemelte. Aggályom van azért felemelni, hogy
ezeknek a rendezvényeknek a rezsi költségei meg legyenek. Megemelni azért kell, mert
három éve nem volt emelés a térítési díj összegében. Szívem szerint nem emelnék most sem.
Szász János polgármester
Javaslom, hogy éves szinten 100.000,- Ft-ot szavazzon meg a testület élelmiszer költségek
kiegészítésére.
Homoki-Szabó József képviselő
Konpenzációnak javaslok fél évre 50.000,- Ft-ot rezsi költségre, mivel a térítési díjak
megállapításáról szóló rendelet június 1-től lép hatályba..
Toldi Zsolt jegyző
Határozatlan időre fogadja el a testület a rendeletet.
Dr.Torma Andrea aljegyző
Az éves költségvetési rendelet tárgyalásakor visszatérünk az étkezési térítési díjakra.
Czombos Ferenc alpolgármester
Nem érzem azt, hogy az évi 100.000,- Ft nagyságrendű összeg mennyire lesz érezhető az
étkezés igénybevételénél.
Dobozi Andrásné élelmezésvezető
Ebből az összegből havonta gyümölcsre, zöldségre költök és minden étkező részesül belőle.
Homoki-Szabó József képviselő
Ez a 100.000,- Ft nem nagyon emeli meg a nyersanyagnormát. Véleményem szerint külön
kellene kezelni a rendezvények rezsi költségét.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a az étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét Az étkezési
térítési díjak megállapításáról:
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PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2013. (IV. 10.)
önkormányzati rendelete
Az étkezési térítési díjak megállapításáról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátok havi 10.000,- Ft összeget június 1-től minden étkező csoport részére,
amit zöldségre és gyümölcsre kell fordítani.

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

45/2013. (IV. 10.) ÖKT. határozat
Étkezési nyersanyagnormához
önkormányzati hozzájárulás megállapítása
H AT Á R O Z A T :
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János
polgármester
- étkezési nyersanyagnormához önkormányzati
hozzájárulás megállapításáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy 2013.
június 1-től havi 10.000,- Ft összeget biztosít az önkormányzat költségvetése
terhére gyümölcs beszerzésére, melyből minden étkezői csoport részesedik.
A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a következő rendeletmódosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

II. napirend
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló 14/2008.(X.30.) rendelet
módosítása tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt jegyző
A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló rendeletét 2008. október 29-én
alkotta meg a képviselő-testület, majd ezen év decemberében, illetve 2009-ben, valamint
2010. évben került sor annak módosítására. Ezen rendelet tartalmaz szabályozást többek
között a szociális étkeztetésre vonatkozóan, és rögzíti a jogosultsági feltételeket is. Az
önkormányzati rendelet megalkotása óta megváltoztak az ellátások elnevezései, ezért
szükségessé vált azok pontosítása is.
A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat állapít
meg, amelyet a fenntartó önkormányzat rendeletében, valamint az erre vonatkozó
megállapodásban foglaltak szerint kell megfizetni. A szolgáltatási önköltség valamint a
normatív állami hozzájárulás változása miatt szükségessé vált a szociális étkezésért fizetendő
intézményi térítési díj felülvizsgálata. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el
véleményeiket ezzel kapcsolatban.
Homoki-Szabó József képviselő
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Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a képviselő-testület hatáskörébe utalta a
döntést. Az előterjesztésben szerepelnek az intézményi térítési díjak, ez esetleg iránymutató is
lehet.
Toldi Zsolt jegyző
Dönthet úgy is a testület, hogy jövedelem szerint továbbra is kategorizálja a térítési díjakat.
Az előterjesztésben szereplő javasolt intézményi térítési díjak esetén a legalacsonyabb
kategóriában 150,- Ft, a középsőben 100,- Ft kedvezményt adna, a legmagasabban nem
biztosítana a kedvezményt a testület.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet, mely szerint az
intézményi térítési díjak megegyeznek az előterjesztésben szereplő összegekkel. Ezek alapján
akinek az egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja annak 140,- Ft,
akinek 150 % és 300 % között van 190,- Ft és akinek a 300 %-ot meghaladja 290,- Ft lenne az
intézményi térítési díja.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét A személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 14/2008.(X.30.) rendelet
módosításáról

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2013. (IV. 11.)
önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról
szóló 14/2008. (X.30.) rendelet módosításáról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

III. napirend
Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek Körjegyzősége
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
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Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi.
Toldi Zsolt jegyző
A körjegyzőség 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elsőként különkülön, saját testületi ülésükön tárgyalják meg a testületek az esetlegesen felmerülő kérdések
miatt, ezután kerül a közös testületi ülés elé a jóváhagyó döntés meghozatala céljából.
A Körjegyzőség 2012. évben az Önkormányzatok Képviselő-testületei által jóváhagyott
előirányzatokon belül gazdálkodott. Előirányzat módosításra az év folyamán 2 esetben,
júniusban, novemberben került sor. A Körjegyzőség költségvetése biztosította a fedezetet a
Hivatalok zavartalan működéséhez, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt.
Czombos Ferenc alpolgármester
A 2012. évi elszámolás eredményeként Pálmonostorának visszafizetendő 1.106.043,- Ft
visszafizetése megtörtént-e, vagy a közös testületi ülés után kerül sor?
Toldi Zsolt jegyző
Nem történt meg, a beszámoló jóváhagyása után kerül sor a visszafizetésre.
Czombos Ferenc alpolgármester
Csak gratulálni tudok azoknak akik a körjegyzőség létrejöttében segítettek.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a beszámolót.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
46/2013. (IV. 10.) ÖKT. határozat
A Körjegyzőség 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról
H AT Á R O Z A T :
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér községek Körjegyzősége 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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IV. napirend
A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
önerejének biztosításáról

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

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra, melynek önerejére a 2013. évi költségvetésben a művelődési ház kisértékű tárgyi
eszköz beszerzés soron szerepeltettünk 50 e Ft-ot. A költségvetésben azonban nincs kiemelve,
hogy ezen összeg e pályázat önereje, így szükséges a pályázathoz a képviselő-testület ilyen
tartalmú határozatát csatolni.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a határozat-tervezetet.

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

47/2013. (IV. 10) ÖKT. határozat
A Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás önerejének biztosítása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás önerejének biztosításáról szóló - előterjesztését és úgy határoz, hogy
a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 4. sz. melléklet 9105021
Közművelődési intézmény működtetése soron a Kisértékű tárgyi eszköz
beszerzése oszlopban szereplő 50.000 Ft összeget a Könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő pályázat önerejeként biztosítja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester

V. napirend
Előterjesztés az óvodai intézményfenntartó mikrotársulási
megállapodás felülvizsgálata tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A képviselő-testület 2007. augusztusában döntött arról, hogy mikrokörzeti intézményfenntartó
társulást hoz létre Kiskunfélegyházával, amely döntéssel a petőfiszállási óvoda az
önkormányzati fenntartású, Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda tagintézményévé vált a
2007/2008-as nevelési évtől kezdődően.
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy meg kívánja szüntetni a társulást, úgy
lehetősége van azt közös megegyezéssel vagy felmondással kezdeményezni.
Toldi Zsolt jegyző
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalásakor a Képviselő-testület tájékoztatást
kapott az óvoda ez évi költségvetését érintően, amelyet 17.445.000,- Ft éves főösszeggel
fogadott el, melyből a tervezet önkormányzati hozzájárulás 2.708.000,- Ft. Az óvoda
önkormányzati fenntartásba kerülésével az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzat
időarányos része kerül beépítésre az önkormányzati költségvetésbe.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy 2013. július 31. napjával közös megegyezéssel
szüntesse meg Kiskunfélegyháza Önkormányzatával működtetett Óvodai intézményfenntartó
Mikrokörzeti Társulást.

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

48/2013. (IV. 10.) ÖKT. határozat
Az óvodai intézményfenntartó mikrotársulási megállapodás felülvizsgálata
HATÁROZAT:

14

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – az óvodai intézményfenntartó mikrotársulási megállapodás
felülvizsgálata tárgyban készített - előterjesztését és úgy határoz, hogy
-2013. július 31. napjával közös megegyezéssel/felmondással meg kívánja
szüntetni a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával 2007. szeptember 1-től
működtetett Óvodai intézményfenntartó Mikrokörzeti Társulást;
- 2013. augusztus 1. napjától önállóan gondoskodik az óvodai ellátás
biztosításáról.
- felkéri Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatát, hogy a társulás
megszűnésének időpontjával a záró elszámolást, illetve vagyonleltárt készítse el;
- kéri, hogy a társulási megállapodás VI. fejezet 3. pontjában foglaltak szerint a
2007. szeptember 1. után bekövetkezett vagyonnövekmény tekintetében a
vagyontárgyak
tulajdonjogának térítésmentes
átadására
a
társulás
megszűnésének időpontjával kerüljön sor.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önálló
feladatellátás megkezdéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg és az azzal
kapcsolatos döntés-tervezeteket időben terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős:

Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Határidő: 2013. július 31.

VI. napirend
Előterjesztés ingatlanvásárlás tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Két képviselő társammal megnéztük az eladásra kínált Tanya 531. szám alatti ingatlant. Két
dolog hiányzik belőle amit sürgősen pótolni kell. A vizet be kell vezetni a lakásba, és a
területet be kell keríteni. Az ingatlant 1.700.000,- Ft-ért lehetne megvásárolni. Egy
hatgyermekes család költözne ide sürgősen és azok bérelnék a lakást.
Nagy János képviselő
Az ingatlanhoz tartozó földterületet földet ki fogja használni?
Szász János polgármester
Mivel lucerna van benne, az előző tulajdonos szeretné még ebben az évben azt használni.
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Nagy János képviselő
Javaslatom, hogy az épület elé egy építési engedélyhez nem kötött folyosót kellene építeni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Jónak tartom a lakásvásárlást, de lesznek itt a vételár mellett felmerülő költségek. A bérlő
azon felül, hogy vállalja a rezsi költséget még mit vállal? A kerítést ki akarja megcsinálni,
mindent mi vállalunk be?
Szász János polgármester
A bérlő kötelessége, hogy a jó gazda módjára kell az ingatlant fenntartani. A 10 éves
szerződést azért kötném ki, hogy a bérlő is el tudjon indulni.
Homoki-Szabó József képviselő
Kicsinek találom az épületet 8 embernek, véleményem szerint olyan folyosót kellene az épület
elé építeni, ami lakható lenne. Hosszú távon nekik nem alkalmas ez az épület.
Toldi Zsolt jegyző
A megállapodással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy mi szerepeljen benne, a 10
éves itt
lakást vállalja-e, valamilyen nyomás legyen rajta.
Nagy János képviselő
Az épület kötelező állagmegóvását mindenféleképp bele kell tenni.
Szász János polgármester
A megállapodásnak tartalmaznia kell az ingatlan állagmegóvását, valamint azt, hogy ha nem
rendeltetésszerűen van használva, akkor felbontjuk a szerződést. Az önkormányzat vállalja,
hogy a vizet bevezeti a lakásba és kerítést alakít ki az ingatlan körül.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az 1.700.000,- Ft-os vételárat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
49/2013. (IV. 10.) ÖKT. határozat
Tanya 531. szám alatti ingatlan
megvásárlása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Tanya 531. szám alatti ingatlan vásárlásáról szóló –
előterjesztését, és úgy dönt, hogy a petőfiszállási 03/18. hrsz-ú, 3665
négyzetméter nagyságú, tanya és szántó megnevezésű ingatlant, valamint a
petőfiszállási 03/58. helyrajzi számú, 6000 négyzetméter nagyságú szántó
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művelési ágú ingatlant megvásárolja 1.700.000,- Ft (Egymillió-hétszázezer
forint) vételárért
• Pintér Mária Petőfiszállás, Tanya 601. (tulajdoni hányad: 6/30),
• Pintér László Kiskunfélegyháza, Molnár B.u. 9/B.II/6.(tulajdoni hányad:
3/30)
• Pintér Ákos Zoltán Debrecen, Garai u. 13. (tulajdoni hányad: 3/30),
• Balláné Kis Ilona Petőfiszállás, Ságvári E. u. 11.(tulajdoni hányad:
2/30),
• Kis József Petőfiszállás, Tanya 523/A. (tulajdoni hányad: 2/30),
• Kis László Petőfiszállás, Tanya 523. (tulajdoni hányad: 2/30),
• Pintér Ferenc Petőfiszállás, Kossuth u. 73. (tulajdoni hányad: 6/30),
• Barnáné Gulyás Erzsébet Tiszaalpár, Borsihalmi körzet 79.(tulajdoni
hányad: 3/30.),
• Gulyás János Tiszaalpár, Borsihalmi körzet 79. (tulajdoni hányad: 3/30).
szám alatti lakosoktól.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti adás-vételi szerződés
aláírására.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a
következő rendelet-módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: Toldi Zsolt jegyző

VII. napirend
Előterjesztés emlékpark kialakításának tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12.sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Az emlékpark tervrajzait mindenki megkapta. Ezt a parkot a MÁV-tól bérelt területen
szeretném megvalósítani. 2014. augusztus 20-ra szeretném ha elkészülne. A tervrajzban
szereplő 4 dombon egy-egy kopjafát szeretnék felállítani, amin 1950. évtől kezdődően 25
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éves ciklusokban lenne egy fémtáblán minden elhunyt lakosnak a neve. A parkot szeretném
bekeríteni. A gyógyszertár felől lenne a parkoló.
Czombos Ferenc alpolgármester
Mennyire foglalná el a négy domb azt a területet? A növényzettel kapcsolatban van-e
elképzelés?
Szász János polgármester
Ebben az évben mindenféleképp szeretném a kutat kialakítani, valamint trágya és termőföld is
kellene.
Homoki-Szabó József képviselő
Ez a terület úgy néz ki, mint egy megbillent asztallap. A munkafolyamatok megkezdése előtt
valamit kellene vele csinálni.
Szász János polgármester
A talajt nehéz mozgatni. Le lehet húzni a földet, de akkor lejön a termőréteg.
Homoki-Szabó József képviselő
Két kutat kellene fúrni erre a területre. A gond, hogy nincs szakirányú munkás aki
időközönként jönne és iránymutatást adna ezekre a munkálatokra.
Szász János polgármester
Mit lehetne a dombokra tenni ami az életet formálja?
A képviselő-testülettől szeretnék kérni egy bizonyos összeget amivel el tudnék indulni.
A kútfúrás, vízakna, becsövezés, villany, valamint a kerítés költségeire 500.000,- Ft összeget
kérnék elfogadásra a testülettől.

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

50/2013. (IV. 10.) ÖKT. határozat
Előterjesztés emlékpark kialakítása
tárgyában
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – emlékpark kialakításáról szóló – előterjesztését, és úgy
határoz, hogy az emlékpark kialakításához - kútfúrás, vízakna, csövezés,
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villany, bekerítés - szükséges költségekre 500.000,- Ft összeget biztosít az
önkormányzat költségvetésének terhére .
A képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a következő rendeletmódosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

VIII. napirend
Előterjesztés a lomtalanítás időpontjának
tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13.sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A Csongrádi Víz-és Kommunális Szolgáltató Kft. 2013. március 1-től – október 31-ig tervezi
a lomtalanítási feladatok elvégzését. A lomtalanítási hulladék gyűjtésére egy napot kell
megjelölnie a testületnek. Május 6-át egy hétfői napot javaslok a testületnek elfogadásra.
Javaslom,m hogy a lakosság hirdetmény formájában legyen tájékoztatva az időpontról.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
51/2013. (IV. 10.) ÖKT. határozat
Lomtalanítási hulladék gyűjtésére
időpont megjelölése
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester –a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.
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beadványáról szóló - előterjesztését és a lomtalanítási hulladék gyűjtésére
2013. május 6. napját határozza meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hulladék gyűjtési időpont
lakossági tájékoztatásáról hirdetményi formában gondoskodjon.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Szász János polgármester

IX. napirend
Előterjesztés tanyagondnokok éves továbbképzése tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14.sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Önkormányzatunk 2004. óta működteti a településen a tanyagondnoki szolgáltatást, amelynek
keretében 2 fő tanyagondnok foglalkoztatására kerül sor. A feladatot ellátó munkatársak
személyes gondoskodást végző személynek minősülnek, a tanyagondnoki alapképesítéssel
rendelkeznek. 2014. év elejéig mind a két tanyagondnoknak meg kell szereznie a 60 pontot,
amelynek eléréséhez még szükséges egy-egy továbbképzésen való részvétel.
A
Falugondnokok Duna-Tisza Egyesülete 2013. évben is szervez több továbbképzést. A
továbbképzések díjára anyagi fedet biztosítása szükséges, összesen 37.000,- Ft összegben.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére a
tanyagondnoki szolgálat munkatársai továbbképzési költségeinek fedezetére a forrást
biztosítani szíveskedjenek.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a 37.000,- Ft összeg elfogadását.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
52/2013. (IV. 10.) ÖKT. határozat
Tanyagondnoki szolgálat munkatársainak
továbbképzése
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HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a tanyagondnoki szolgálat munkatársainak továbbképzése
tárgyban készített - előterjesztését és úgy határoz, hogy
- a tanyagondnokok 2013. évi továbbképzéseken való részvételéhez az
önkormányzat költségvetése terhére 37.000 Ft forrást biztosít.
A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakat a
költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos

X. napirend
E g y e b e k:

a.)

Szóbeli tájékoztatás a mezőgazdasági gépek tárolásához
szükséges fóliavázak beszerzésére
Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester

A fóliavázak beszerzésére a mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas hely
kiépítése céljából van szükség. Három árajánlat érkezett be, ezek közül a
legkedvezőbb Mészáros István árajánlata aki a tulajdonában lévő 5/4-es csőből
készült 12 méteres bordákból álló, 50 méter hosszú fóliavázat szellőző ajtókkal
együtt 100.000,- Ft-os vételárért kínál megvásárlásra.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a fóliavázak
megvásárlásához.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
53/2013. (IV. 10.) ÖKT. határozat
Fóliavázak vásárlása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – fóliavázak vásárlásáról szóló - szóbeli előterjesztését és
úgy határoz, hogy Mészáros István Petőfiszállás, Árpád u. 22. szám alatti
lakostól megvásárol 5/4-es csőből készült 12 méteres bordákból álló, 50 méter
hosszú fóliavázat szellőző ajtókkal 100.000,- Ft vételárért mezőgazdasági gépek
tárolására alkalmas hely kialakítása céljából.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti adás-vételi szerződés
aláírására.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a
következő rendelet-módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős:

Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos

b.)

Szóbeli tájékoztatás a 2012. évi állami hozzájárulásokat
érintő belső ellenőrzés eredménye tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

Toldi Zsolt jegyző
Megtörtént az ellenőrzés a hivatalban, valamint az érintett Oktatási Intézménynél, a 2012. évi
normatív kötött felhasználású támogatások, a normatív állami hozzájárulások valamint a
központosított előirányzatok elszámolásához szükséges alapadatok felülvizsgálatáról.
A belső ellenőr a következő megállapításokat tette: Az intézménynél fellelhető
nyilvántartások részletesek, vezetésére nagy gondot fordítanak. Az elszámolások
alapbizonylatainak tételes ellenőrzése során szabálytalanságot nem észlelt. A támogatások
elszámolását, az azzal összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és
bizonylatokkal alátámasztották. A szükséges adatok, információk rendelkezésre álltak, és az
ellenőrzés végrehajtását nagymértékben elősegítette az érintett dolgozók segítő
együttműködése.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az
belső ellenőrzésről elhangzott szóbeli tájékoztatást.

c.)

Előterjesztés Szabó Réka gépíró világbajnokságon
történő részvételének támogatása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és
Szakiskolája gyors-és gépírás szakos tanára megkereséssel élt felénk, hogy Szabó Réka, az
iskola tanulója - aki petőfiszállási lakos - évek óta szinte minden országos versenyen
eredményesen szerepel az általa oktatott tantárgyból.. Most lehetőséget kapott arra, hogy
2013. július 12-19. között, a Belgiumban, Genfben megrendezésre kerülő gyorsíró, gépíró,
valamint szövegszerkesztő világbajnokságon részt vegyen. A részvétel jelentős költséggel jár,
ehhez kérnek anyagi támogatást az önkormányzattól.
Harmincezer forint összeget javaslok elfogadásra.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
54/2013. (IV. 10.) ÖKT. határozat
Szabó Réka gépíró világbajnokságon
történő részvételének támogatása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester –
Szabó Réka gépíró világbajnokságon történő
részvételének támogatásáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy Szabó
Réka (Petőfiszállás, Tanya 500.) a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és
Kollégium Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola tanulójának a 2013. július
12-19. között,
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Belgiumban, Genfben megrendezésre kerülő gyorsíró, gépíró, valamint
szövegszerkesztő világbajnokságon való részvételét 30.000,- Ft összeggel
támogatja.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a
következő rendelet-módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: Toldi Zsolt jegyző

d.)

Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő fenyőerdő
erdőgazdálkodói jogának tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
Az önkormányzat tulajdonában lévő 014/26., valamint a 010/86. hrsz-ú erdőterületekre
vonatkozó az erdőgazdálkodói jog eddig a petőfiszállási Petőfi Mezőgazdasági
Szövetkezetnél volt. Szeretném ha ezen erdőterületekre vonatkozó erdőgazdálkodói jog
visszakerülne az önkormányzathoz. A Szövetkezetnek nyilatkozni kell, hogy lemond az
erdőgazdálkodói jogáról, nekünk pedig kérelmezni kell az erdőgazdálkodói nyilvántartásba
vételt.
A 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet értelmében szerkezetátalakítási célok megvalósítása
érdekében normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatásra
akkor vagyunk jogosultak, ha a támogatási kérelem benyújtásakor az Erdészeti Igazgatóság
által az erdőtörvény alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók vagyunk.
Kérem a képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel a fent említettek lebonyolítására.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
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55/2013. (IV. 10.) ÖKT. határozat
Önkormányzati tulajdonban lévő
fenyőerdő erdőgazdálkodói jogának
visszavétele
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – az önkormányzati tulajdonban lévő erdőterületekre
vonatkozó erdőgazdálkodói jog visszavételéről szóló – előterjesztését és úgy
határoz, hogy megbízza a polgármestert az önkormányzat tulajdonában lévő
014/26. és a 010/86. hrsz-ú erdő művelési ágú területek erdőgazdálkodói
jogának visszavételével, illetve az önkormányzat erdőgazdálkodói
nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok elllátására.
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: folyamatos

f.) Utak és csatornák rendbetétele
Homoki-Szabó József képviselő
A Kegyhelyhez közeli felüljáró utáni út továbbra is nagyon kátyús, sürgősen rendbe kellene
azt tenni. A csatornákkal kapcsolatban mondanám, hogy le fog folyni a víz a csatornába, de jó
lenne valahogy megfogni a vizet a nyári öntözéshez. A homokosztályon Kovács Zoltánék
mellett húzódó csatorna átjáróján hiányzik a korlát, sürgősen pótolni kellene azt.
Szász János polgármester
A csatornán lévő átjáróra a korlátot megcsináljuk. A víz szabályozásába nem szólhatunk bele.

g.) Irodabútor vásárlása önkormányzati intézményekbe
Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
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Szeretném kérni a képviselő-testület hozzájárulását, hogy az önkormányzati intézményekbe
kedvezményes áron, felszámolás alatt lévő cég tulajdonából irodabútorokat vásároljak.
A költségekről beszámolok a képviselő-testület tagjainak.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljak hozzá az irodabútor vásárlásához.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
60/2013. (IV. 10.) ÖKT. határozat
Irodabútorok vásárlása önkormányzati
intézményekbe
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – irodabútor vásárlása önkormányzati intézményekbe tárgyú
– előterjesztését és úgy határoz, hogy engedélyezi az önkormányzati
intézményekbe az irodabútorok vásárlását.
A képviselő-testület a költségekről részletes tájékoztatást kér.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a
következő rendelet-módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős: Szász János polgármester
Határidő: Toldi Zsolt jegyző

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
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző
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Torma István

Gyöngyösi Péter

jegyzőkönyv-hitelesítők

