JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. június 12-én a
Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Szász János polgármester
Czombos Ferenc alpolgármester
Gyöngyösi Péter
Nagy János
Rádi Györgyi képviselő
Torma István képviselő
(5 fő képviselő-testületi tag)
Tanácskozási joggal jelen van:
Toldi Zsolt jegyző
Meghívottként jelen van:
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Szász János polgármester
7 órakor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselőből
5 fő jelen van, így a polgármesterrel jelen van 6 fő. Homoki-Szabó József képviselő igazoltan
van távol az ülésről.
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Gyöngyösi Péter és Nagy János képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6
igen) szavazattal elfogadja a 2013. június 12-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:
• Egyebek napirendi pontban:
- Bugaci iskolai jutalomkirándulás útiköltségének megtérítése
- Nemzeti Művelődési Intézet Kapunyitogató programsorozata
- Előterjesztés a Faluház parketta cseréje tárgyában
Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.)

Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
vagyonfelosztása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

2.)

Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának 13. számú módosítása” tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

3.)

Előterjesztés a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

4.)

Egyebek:
Előadó: Szász János polgármester
a.) Bugaci iskolai jutalomkirándulás útiköltségének fedezete
Előadó: Rádi Györgyi képviselő
b.) Nemzeti Művelődési Intézet „Kapunyitogató” programsorozata
Előadó: Gyöngyösi Péter képviselő
c.) Előterjesztés a Faluház parketta cseréje tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6
igen) szavazattal elfogadja a 2013. június 12-i testületi ülés
napirendjére tett javaslatot.
I. napirend
Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
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Önkormányzati Társulás vagyonfelosztása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Az állami szerepvállalás megszűnése, a pályázati lehetőségek beszűkülése, valamint a
Kistérségi Társulás társulási megállapodásában rögzített feladatellátások megszűnése okán a
Társulási Tanács 14/2013. (IV. 26.) tt. határozata alapján a Kiskunfélegyházi Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. június 30-ai hatállyal jogutód nélkül megszűnik.
A Többcélú Társulás jogutód nélkül történő megszüntetésekor biztosítani kell a Társulás
vagyonfelosztását. A közös vagyont Vagyonfelosztási Szerződésben szükséges felosztani. A
tagönkormányzatoknak a vagyonmegosztás feltételeit képviselő-testületi határozattal kell
elfogadni.
A Társulás megszűnése esetén a vagyonfelosztás elvei: A Társulás megszűnése esetén, a
kötelezettségek kiegyenlítése után a Társulás bankszámláján 2013. június 27. napján
fellelhető pénzvagyon a hatályos Társulási Megállapodásban rögzített lakosságszám arányban
kerül felosztásra, kifizetésre. A Társulás bankszámlája 2013. június 28. nappal
megszüntetésre kerül. A bankszámlán lévő maradvány pénzösszeg kifizetésre kerül a
Társulás házipénztárába, ezt követően a hatályos Társulási Megállapodásban rögzített
lakosságszám arányban kerül felosztásra, kifizetésre a tagönkormányzatok részére.
A Társulás jogutód nélkül való megszűnése esetén a Társulás vagyona értékesítésre kerül,
melyből a tagönkormányzatok a Társulási Megállapodásban rögzített lakosságszám arány
figyelembevételével részesülnek. Az értékesítés rendjét a Társulási Tanács határozza meg.
A Társulás tulajdonában lévő kistérségi rendezvénysátor a lakosságszám arányos tulajdonosi
arány figyelembevételével, a tagönkormányzatok tulajdonába kerül térítésmentesen.
Üzemeltető a Kunszállási Falugazdálkodási Kft., az üzemeltetés részletes szabályait a
Rendezvénysátor Üzemeltetési Megállapodás rögzíti.
A képviselő-testületnek határozat formájában jóvá kell hagyni a Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás vagyonmegosztásának feltételeit tartalmazó vagyonfelosztási
szerződést, valamint azt, hogy a Társulás tulajdonában lévő kistérségi rendezvénysátor a
tagönkormányzatok tulajdonába kerüljön térítésmentesen.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg a két határozat-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatokat hozza:
98/2013. (VI. 12.) ÖKT. határozat
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás vagyonfelosztása

H A T Á R O Z A T:
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Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, a
vagyonfelosztás alapját képező – jelen előterjesztésben megfogalmazott –
vagyonfelosztás elveit, továbbá jóváhagyja a Kiskunfélegyházi Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás vagyonmegosztásának feltételeit tartalmazó
Vagyonfelosztási Szerződést (1.sz. melléklet), továbbá felhatalmazza Szász
János Attila Petőfiszállás Község polgármesterét a Vagyonfelosztási Szerződés
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szász János Attila polgármester
2013. június 14.

99/2013. (VI. 12.) ÖKT. határozat
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás vagyonfelosztása

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tulajdonában
lévő kistérségi rendezvénysátor - a lakosságszám arányos tulajdonosi arány
figyelembevételével
a
tagönkormányzatok
tulajdonába
kerüljön
térítésmentesen. Üzemeltető a Kunszállási Falugazdálkodási Kft., az üzemeltetés
részletes szabályait a Rendezvénysátor Üzemeltetési Megállapodás rögzíti (3.sz.
melléklet), továbbá felhatalmazza Szász János Attila Petőfiszállás Község
polgármesterét a Rendezvénysátor Üzemeltetési Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szász János Attila polgármester
2013. június 14.

II. napirend
Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
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Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
13. számú módosítása” tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulást 2007. június 11-én
alapította 11 önkormányzat. Jászszentlászló és Móricgát Községek 2007. őszén történő
kiválása után a Kiskunfélegyházi Kistérségi Társulást alkotó települések: Bugac,
Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora,
Petőfiszállás, Tiszaalpár.
Az állami szerepvállalás megszűnése, a pályázati lehetőségek beszűkülése, valamint a
Többcélú Társulás társulási megállapodásában rögzített feladatellátások megszűnése okán, a
Társulás Tanács 14/2013.(IV.26.) tt. határozata alapján, a Kiskunfélegyházi Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. június 30-ai hatállyal jogutód nélkül megszűnik. A
Többcélú Társulás jogutód nélkül történő megszüntetése nem érinti a hatályos Társulási
Megállapodásban szereplő mikrokörzeti feladatellátásokat, melyek a törvényi változások
következtében megszűnnek vagy átalakulnak.
A képviselő-testületnek határozat formájában kell jóváhagyni a Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a határozat-tervezetet.

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

100/2013. (VI. 12.) ÖKT. határozat
A „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának 13. számú módosítása”
tárgyában

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodása módosuljon a 13. számú módosítással egységes szerkezetben.
Felelős:

Szász János Attila polgármester
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Határidő:

2013. június 14.

III. napirend
Előterjesztés a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
óvodavezetői pályázatának kiírása tárgyában

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

Szász János polgármester
A képviselő-testület az elmúlt ülésén elfogadta a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda 2013. július
1-től hatályos alapító okiratát, illetve úgy határozott, hogy a kiírandó óvodavezetői pályázat
eredményes elbírálásáig határozott időre intézményvezetői megbízást ad a korábbi
tagintézmény vezetőnek, így Kőrös Anikót bízta meg ezen feladatok ellátásával. Az
óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, amely képviselő-testületi hatáskör. A
magasabb vezetői megbízásra pályázatot kell kiírnia a megbízási jogkör gyakorlójának, a
képviselő-testületnek.
A magasabb vezetői megbízás öt évre adható. A pályázatokat az alkalmazotti közösség, a
nevelőtestület, az óvodaszék, szülői szervezet is véleményezi a fenntartó döntése előtt.
A pályázat kiírása törvényi előírások alapján készült.
Czombos Ferenc alpolgármester
A pályázati feltételeknél lehet-e, kell-e beleírni, hogy a helyben lakás előnyt jelent?
Toldi Zsolt jegyző
Javaslom, hogy ne írjuk bele, mert ez megkülönböztetést jelentene. A pályázati kiírás a
jogszabályi követelményeknek megfelel. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, valamint az Oktatási és Kulturális
Közlönyben is közzé kell tenni. Emellett a fenntartó a pályázati felhívást az önkormányzat
székhelyén a helyben szokásos módon köteles közzétenni. A pályázati felhívást 30 napra kell
kitenni. A beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási
eljárásban részt vevő szervezetek – nevelőtestület, alkalmazotti közösség, szülői szervezet
véleményezik. A véleményezési határidő leteltét követő testületi ülésen hoz döntést a
képviselőtestület.
Szász János polgármester
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Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

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

101/2013. (VI. 12.) ÖKT. határozat
A Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
óvodavezetői pályázatának kiírása
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda óvodavezetői (magasabb
vezető) beosztásra kiírandó pályázattal kapcsolatos – előterjesztését és úgy
határoz, hogy a határozat mellékletét képező formában és tartalommal írja ki a
pályázatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

IV. napirend
Egyebek:

a.) Bugaci iskolai jutalomkirándulás útiköltségének megtérítése

Rádi Györgyi képviselő
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Tavaly Bugacon a Szent Mihály napok keretében megrendezett „Gazda-olimpia” versenyen
Petőfiszállás Önkormányzat Hivatalának csapata elnyert egy 25 fős kirándulást Bugacra. Ezen
a jutalomkiránduláson az iskola legjobb tanulói vesznek részt. A kirándulás a gyerekek
számára ingyenes.
Szeretném ha a képviselő-testület hozzájárulna az útiköltség megtérítéséhez, ami 40.000,Ft.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
102/2013. (VI. 12.) ÖKT. határozat
Bugaci iskolai jutalomkirándulás
útiköltségének megtérítése
H AT Á R O Z A T :
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rádi
Györgyi képviselő – a bugaci iskolai jutalomkirándulás útiköltségének
megtérítéséről szóló - szóbeli előterjesztését és úgy határoz, hogy a 2013. július
2-ai Bugaci iskolai jutalomkirándulás autóbusz költségeire 40.000,- Ft fedezetet
biztosít a saját költségvetése terhére.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy
a következő rendelet módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Határidő: 2013. július 2.

b.) Nemzeti Művelődési Intézet Kapunyitogató programsorozata

Gyöngyösi Péter képviselő
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Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy Kapunyitogató címmel indul a Nemzeti
Művelődési Intézet Irodáinak programsorozata országszerte. Petőfiszálláson 2013. június 29én szombaton 15 órától lennének a programok a Faluházban; kézműves foglalkozások, zenés,
énekes foglalkozás bölcsödéseknek, óvodásoknak, valamint a Kunság
Táncegyüttes
bemutatója. A rendezvény hangosításáért fizetnének 30.000,- Ft-ot, ha le tudnánk számlázni.
Szeretném ha ezt az összeget a megvendégelésükre fordítanánk vissza.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai tudomásul
veszik a tájékoztatást.

c.) Előterjesztés a Faluház parketta cseréje tárgyában

Szász János polgármester
A Faluház nagytermének a padlózata járhatatlan és balesetveszélyes, felújításra szorul. A
terem közös használatú a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal és iskolai
sportfoglalkozásokat is tartanak itt. Ki kellene cserélni a parkettát, ezzel kapcsolatosan
árajánlatokat szereztem be. A beérkezett árajánlatok közül az Előszer Kft. ajánlata a
legkedvezőbb, ők bruttó 3.198.878,- Ft-ért vállalnák be a felújítást. Az ajánlat nem
tartalmazza a meglévő parketta rétegek és az alatta lévő aljzat bontását, a törmelék
elszállítását, az ágyazat kiegyenlítését, esetlegesen szükséges feltöltés készítését és a vasalt
aljzatbeton készítését. Ezeket a munkálatokat nekünk kellene elvégezni. Felbontották egy
helyen a parkettát, de abból nem derül ki, hogy minden helyen le van-e betonozva az alja.
Nem elég egy betonszint, fekvő szigetelést is kell végezni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Nem biztos, hogy teljesen alá van betonozva, régen nem nagyon betonoztak.
Szász János polgármester
Nem tudom, hogy hány centis betont kellene alá tenni.
Sinkó József a Pénzügyi bizottság tagja
Véleményem szerint 8 cm-es betonréteg elég lesz.
Homoki-Szabó József képviselő
Minél előbb el kellene kezdeni a munkálatokat. Hogyan történik a szigetelés, a beton alá? Én
egy nagyon komoly szigetelést javasolok.
Gyöngyösi Péter képviselő
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A beton rétegre teszik a szigetelést és arra egy újabb beton réteget tesznek.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy 2.000.000,- Ft összeget szavazzanak meg a
padlóburkolat felújításra az önkormányzat költségvetésének a terhére. Továbbá javaslom,
hogy Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé kérelemmel forduljunk, hogy az ELŐSZER Kft. árajánlatában szereplő összeg 50 %-ára, vagy 25 %-ára fedezetet biztosítson, mivel
a termet közösen használjuk.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

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

103/2013. (VI. 12.) ÖKT. határozat
Faluház nagytermének parketta
cseréje

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Faluház nagytermének parketta cseréjéről szóló előterjesztését és a következő határozatot hozza:
• A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Faluházban lévő nagyterem –
amely közös használatú a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal és
iskolai sportfoglalkozások színtere is – parketta burkolatának, annak
balesetveszélyessége miatt, a cseréje megtörténjen.
• A Képviselő-testület a beruházás megvalósítására az ELŐ-SZER Kft.,
Kiskunfélegyháza, Kert u. 10. szám ajánlatát fogadja el, amely szerint a
megvalósítás költsége bruttó 2.000.000,- Ft.
• A
Képviselő-testület
kérelemmel
fordul
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ felé, hogy a projekt kivitelezési költségének
lehetőség szerint 50 %-ára, amennyiben ez nem lehetséges 25 %-ára – a
közös használatra való tekintettel – fedezetet biztosítson.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendeletmódosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület
nyílt ülését 8 óra 15 perckor bezárom.
K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Gyöngyösi Péter
Nagy János
jegyzőkönyv-hitelesítők

Toldi Zsolt
jegyző

