
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének  2013. július 31-én a 
Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében  megtartott üléséről.

Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

                         Szász János   polgármester
                          
                         Czombos Ferenc alpolgármester                                                                 
                         Gyöngyösi Péter képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi képviselő
                         Torma István képviselő               (5 fő képviselő-testületi tag)
                   

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt jegyző
                         Dr. Torma Andrea aljegyző

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         Zsótér Ágnes családgondozó
                         
                         

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  Torma István és Nagy János  képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6  
igen)  szavazattal elfogadja  a  2013.  július   31-i  testületi  ülés  



jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett  
javaslatot.

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

1.) Önkormányzati gépkocsi használatba adása a KLIK részére
  Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés Tóth Vince Ügyrendi bizottsági tag közérdekű felajánlása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

3.)       Előterjesztés a Faluházba történő szőnyegvásárlás tárgyában
            Előadó: Szász János polgármester

4.) Előterjesztés a  Petőfiszállás, Tanya 391. szám alatti önkormányzati
       ingatlanfestése, mázolása tárgyában 

            Előadó: Szász János polgármester

5.) Előterjesztés a Művelődési házba férfi vizesblokk kialakítása tárgyában
             Előadó: Szász János polgármester

6.) Egyebek:
               a.) Önkormányzati ingatlan bérbe adása

   
7.)   Zárt ülés:

1.) Előterjesztés „Petőfiszállás Községért” kitüntető cím adományozása
tárgyában

        Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6  
igen)   szavazattal   elfogadja  a  2013.  július   31-i   testületi  ülés  
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Önkormányzati gépkocsi használata
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adása a KLIK részére 

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Az  önkormányzatnak  lehetősége  van,  hogy  2013.  augusztus  26-tól  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központ  Kiskunfélegyházai  Tankerület  számára   határozatlan  időre 
ingyenes  használatba  adja  a  MAW-186  forgalmi  rendszámú,  FIAT 220  SCUDO  típusú 
gépjárművet  annak  tartozékaival  és  alkotórészeivel  együtt.  Így  a  gyermekek  szállítását  a 
KLIK  biztosítaná.  Ez  nagyban  megkönnyítené  a  tanyagondnokok  munkáját,  hiszen  a 
gyerekek szállítása sok időt elvesz tőlük.

Rádi Györgyi képviselő
A gyerekek iskolába szállítása állami feladat, a KLIK feladata.  A gyerekek busz költségét 
megtérítette a KLIK, de a MÁV-al nem tudtak megegyezni, a vonat költséget a szülő fizeti. 
Azt még nem tudom, hogy a téli időszakban hogyan fog működni a szállítás. Ha a busszal 
valami gond lesz, szeretnék majd segítséget kérni az önkormányzattól. 

Szász János polgármester
Augusztus 26-tól átadjnánk az autót a KLIK részére, ha bármilyen szinten tudunk segíteni, 
akkor segítünk.   
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fent elhangzottakról. 

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

129/2013. (VII. 31.) ÖKT. határozat
Önkormányzati gépjármű használatba adása
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Kiskunfélegyházai Tankerület számára

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – önkormányzati gépjármű használatba adása a Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központ  Kiskunfélegyházai  Tankerületnek  tárgyú  – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Kiskunfélegyházai Tankerület (székhely: 1051. Budapest, Nádor u. 32.) számára 
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2013.  augusztus  26.  napjától  határozatlan  időre  ingyenes  használatba  adja  a 
MAW-186. forgalmi rendszámú, FIAT 220 SCUDO típusú gépjárművet annak 
tartozékaival és alkotórészeivel együtt.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős:     képviselő-testület
Határidő:  2013. július 31.

II. napirend

Előterjesztés Tóth Vince Ügyrendi bizottsági tag
közérdekű felajánlása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Tóth Vince levelet intézett a képviselő-testület felé, hogy közérdekű célra felajánlást szeretne 
tenni. Az augusztus 20-án megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezéshez, valamint az azt 
követő rendezvényekhez szeretne támogatást nyújtani természetben 50.000,- Ft értékben. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vegyék tudomásul a bejelentést. 

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

130/2013. (VII. 31.) ÖKT. határozat
Tóth Vince Ügyrendi Bizottsági tag
felajánlása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  Tóth  Vince  Ügyrendi  bizottsági  tag  közérdekű 
felajánlásáról  szóló   –  előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  természetben 
nyújtott 50.000,- Ft összegű közérdekű felajánlást tudomásul veszi. 
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III. napirend

Előterjesztés a Faluházba történő szőnyegvásárlás
   tárgyában  

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

Szász János polgármester
A júniusi testületi  ülésen döntött  a testület  a Faluház nagytermének parketta  cseréjéről.  A 
parketta  elkészült  és,  hogy  védjük  az  állagát   egy  gumiszőnyeget  szeretnék  rá  tenni. 
Árajánlatokat  kértem  ezzel  kapcsolatban,  a  legkedvezőbb  az  Elő-Szer  Kft.-é,  aki  bruttó 
321.716,- Ft összegért biztosítja számunkra a takarószőnyeget. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el az árajánlatot.   

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

135/2013. (VII. 31.) ÖKT. határozat
Faluház nagytermébe szőnyegvásárlás

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  Faluház  nagytermébe  szőnyegvásárlásról  szóló  - 
előterjesztését és úgy határoz, hogy 

• A  Faluház  nagytermébe  –  a  parketta  megóvása  érdekében  -   a 
szőnyegvásárláshoz hozzájárul .
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• A Képviselő-testület  a  beruházás  megvalósítására  az  ELŐ-SZER Kft., 
Kiskunfélegyháza, Kert u. 10. szám ajánlatát fogadja el, amely szerint a 
megvalósítás költsége  bruttó 321.716,- Ft.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János  polgármester
                 Toldi Zsolt jegyző

IV. napirend

Előterjesztés a  Petőfiszállás, Tanya 391. szám alatti 
önkormányzati ingatlan festése, mázolása tárgyában

         

Előadó:  Szász János polgármester

Szász János polgármester
A képviselő-testület az előző testületi ülésen döntött arról, hogy megvásárolja, a tanya 391. 
szám  alatti  ingatlant.  Az  ingatlant  rendbe  kell  hozni,  le  kell  festeni,  mázolni.  Ezekre  a 
munkákra kértem árajánlatot,  a legkedvezőbb árajánlat a Fődi és Társai Bt.-é volt, akik bruttó 
195.000,- Ft-ért vállalták a munkálatokat.

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

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

136/2013. (VII. 31.) ÖKT. határozat
Tanya 391. szám alatti önkormányzati ingatlan 
festése, mázolása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  a  tanya  391.  szám  alatti  önkormányzati  ingatlan 
festéséről, mázolásáról szóló - előterjesztését és úgy határoz, hogy 

• A tanya 391. szám alatti önkormányzati ingatlan festéséhez, mázolásához 
hozzájárul .
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• A Képviselő-testület a beruházás megvalósítására a Fődi és Társai Bt-é 
ajánlatát  fogadja  el,  mely  szerint  a  megvalósítás  költsége   bruttó 
195.000,- Ft.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János  polgármester
                 Toldi Zsolt jegyző

V. napirend

Előterjesztés a Művelődési házban férfi
vizesblokk kialakítása  tárgyában

           

Előadó:  Szász János polgármester

Szász János polgármester
A Művelődési házban elengedhetetlen egy férfi vizesblokk kialakítása. Kérem a képviselő-
testület tagjait, hogy hatalmazzon fel az árajánlatok beszerzésére. 

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

137/2013. (VII. 31.) ÖKT. határozat
Művelődési házba férfi vizesblokk
kialakítása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a Művelődési házba férfi vizesblokk kialakításáról szóló - 
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a Művelődési  házban  kialakítandó  férfi 
vizesblokk megvalósításához hozzájárul.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok beszerzésére 
és a legkedvezőbb árajánlat tervezőivel a beruházás elvégeztetésére.

A  fentiek  megvalósulása  után  a  képviselő-testület  a  költségekről  részletes 
tájékoztatást kér.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János  polgármester

VI. napirend

E g y e b e k :

a.) Önkormányzati ingatlan bérbe adása

Szász János polgármester
Köszönöm a képviselő-testületi ülésen megjelent Zsótér Ágnes családgondozót. 
Először is szeretném megköszönni neki és mindenkinek az „Idősek határon átívelő kulturális 
és művészeti KiMitTud-ja” című rendezvényen való közreműködését.
Az  önkormányzati  ingatlan  bérbeadásával  kapcsolatban  hívtam  meg  Zsótér  Ágnest,  aki 
néhány szót mondana arról a családról, amely bérbe szeretné venni az ingatlant. 

Zsótér Ágnes családgondozó
Köszöntöm a képviselő-testület  tagjait,  mindenekelőtt  köszönetem fejezem ki magam és a 
SZIME nevében a községnek, a képviselő-testületnek, a dolgozóknak azért a hozzáállásért, 
hogy a „KiMitTud”  rendezvényt ilyen sikeresen le tudtuk bonyolítani.   

A család amely szeretné bérbe venni az önkormányzati ingatlant, jelenleg Kiskunfélegyházán 
a  Családok  Átmeneti  Otthonában él.  Egy négygyermekes  családról  van  szó,  1  óvodás  és 
három iskolás gyermeket nevelnek, az apa jelenleg is dolgozik, a másik szülő főállású anya. 
Az otthonban a családdal eddig nem volt semmi probléma.

Nagy János képviselő
Mióta van a család az otthonban? Ha bérbe veszik az ingatlant, mindenféleképp javaslok fél 
év próbaidőt.

Zsótér Ágnes családgondozó
A család 2012. október óta lakik az otthonban, ahol egy család maximum másfél évig lehet. 

Szász János polgármester
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Az ingatlan bérbeadásához kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat. 

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

138/2013. (VII. 31.) ÖKT. határozat
Önkormányzati ingatlan bérbe adása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  –  önkormányzati   ingatlan  bérbeadásáról  szóló   – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy a tulajdonát képező Petőfiszállás tanya 391. 
szám alatti, összesen 5397 m2 területű, 0,66 AK. értékű kivett tanya és szántó 
művelési ágú ingatlant határozott időtartamra bérbeadja Hartai László Csabáné 
Kiskunfélegyháza, IX. körzet tanya 158. szám alatti lakosnak. 

A Képviselő-testület a bérleti díjra nem tart igényt.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a bérlő az ingatlant házastársával és négy 
gyermekével használja, oda állandó lakcímre bejelentkezzen. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére

Felelős:     képviselő-testület
Határidő:  2013. július 31.

                 

Szász János polgármester
Megállapítom,  hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a testület 
nyílt ülését 8 óra 30 perckor bezárom.
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K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                          jegyző

Torma István                    Nagy János

jegyzőkönyv-hitelesítők

10


