
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének  2013. augusztus 16-
án 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 Balázs képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő
                         Homoki-Szabó József képviselő
                         Torma István   képviselő           (6 fő képviselő-testületi tag)

                         Sinkó József pénzügyi bizottság tagja
                         Tóth Vince ügyrendi bizottság tagja

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

Szász János polgármester
06 óra 45 perckor megnyitom a képviselő-testület rendkívüli ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő képviselő 
jelen van, így a polgármesterrel jelen van 7 fő. 
A testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Bartucz  Nikoletta  ügyintézőt,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Gyöngyösi Péter, és Homoki-Szabó József  képviselőket kérem fel.

Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal elfogadja  a  2013.  augusztus  161-i  testületi  ülés  jegyzőkönyv-
vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.

Szász János polgármester
Az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszem: 



                    
1.) Előterjesztés  a  Petőfiszállási  Csicsergő  Óvoda  vezetői  állásra  meghirdetett 

pályázat tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

2.) Szóbeli előterjesztés a belső ellenőrzési feladatok ellátása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

3.) Szóbeli  előterjesztés  az  önkormányzat  gazdálkodási  feladatainak  ellátása 
tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

4.) Tájékoztatás a „Szállási Napok” rendezvény költségeiről.
Előadó: Szász János polgármester

Szavazásra bocsátom a napirendre tett javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  7 igen)  
szavazattal   elfogadja  a  2013.  augusztus  16-i  rendkívüli  testületi  ülés  
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés  a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda vezetői állásra 
meghirdetett pályázat tárgyában.

Előadó: Toldi Zsolt jegyző

Szász János polgármester
Az  óvodavezetői  pályázatra  egy  pályázati  anyag  érkezett,  amelynek  tartalmát  az 
Önkormányzati Hivatalban meg lehetett tekinteni.

Toldi Zsolt jegyző
Július 18-án lejárt a meghirdetett pályázat leadási határideje. 
Kőrösi  Anikó  petőfiszállási  lakos  adta  be  pályázatát,  aki  hozzájárult,  hogy  nyílt  ülésen 
tárgyaljon a testület a pályázatáról. A beadott pályázati anyagot átnéztem, a pályázó megfelel 
a felhívásban szereplő feltételeknek, amelyek a következők:
- óvodapedagógus végzettséggel rendelkezik;
- óvodai menedzser szakosító képzéssel rendelkezik, amely megfelelő a vezetői kinevezéshez;
- 5 éves szakmai gyakorlata megvan;
- határozatlan időre van alkalmazva;
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- magyar állampolgár, cselekvőképes, büntetlen előéletű.
A pályázatot véleményezte, és támogatja a nevelőtestület, alkalmazotti közösség, és a szülői 
szervezet.
A pályázó illetménye megbízása esetén az alábbiak szerint alakul:
alapilletmény: 169.200 Ft
vezetői pótlék: 40.000 Ft
további szakképesítésért járó pótlék(alapilletmény 5 %-a): 8.460 Ft
területi pótlék: 3.600 Ft kötelező, mivel Petőfiszállás hátrányos helyzetű település.
összesen kerekítve: 221.300 Ft
A képviselő-testületnek döntést  kell  hoznia az óvodavezetői  megbízás  tekintetében,  amely 
2018. augusztus 15-éig szól.

Rádi Györgyi képviselő
A pályázati anyagból jól kitűnő távlati tervekből csak azt tudjuk megvalósítani, amire keret 
van. Támogatom a pályázat elfogadását.

Kőrösi Anikó pályázó
Elsődleges cél, hogy családias, gyerekbarát környezetet tartsunk fenn a jövőben is. Fontos, 
hogy itt a településen a fenntartókkal jó kapcsolatot ápoljak. A helyi rendezvényeken aktívan 
részt  szeretnénk  venni.  Véleményem  szerint  a  falu  előnyére  válik,  hogy  az  óvodát 
visszacsatolták az önkormányzathoz.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg a pályázat elfogadását.

 

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

139/2013. (VIII. 16.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási  Csicsergő  Óvoda  vezetői  állásra  meghirdetett  pályázat 
elbírálása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi  Zsolt  jegyző 
előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot hozta: 

Petőfiszállás  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  Petőfiszállási 
Csicsergő  Óvoda  óvodavezetőjének  2013.  szeptember  1-től  2018.  augusztus  15-ig,  5  év 
időtartamra megbízza Kőrös Anikó, Petőfiszállás, Kossuth L .u. 32. szám alatti lakost.
Illetményét az alábbiak szerint határozza meg:
- alapilletmény: 169 200 Ft
- vezetői pótlék: 40 000 Ft
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- további szakképesítésért járó pótlék(alapilletmény 5 %-a): 8 460 Ft
- területi pótlék: 3 600 Ft
Összesen kerekítve: 221 300 Ft

 A  kinevezés  felmentés  jogát  a  Képviselőtestület,  az  egyéb  munkáltatói  jogokat  a 
polgármester gyakorolja. 
A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt a munkaügyi iratok elkészítésére.

A  képviselő-testület  kéri,  hogy  a  határozat  tartalmát  a  jegyző  a  költségvetési  rendelet 
módosításakor a jegyző vegye figyelembe.

Határidő: 2013. szeptember 1.
Felelős: Képviselő-testület

II. napirend

Szóbeli előterjesztés a belső ellenőrzési feladatok ellátása 
tárgyában.

Előadó: Toldi Zsolt jegyző

Toldi Zsolt jegyző
Június 30-án a Kistérségi Társulás  megszűnésével  a belső ellenőrzési  feladatok ellátása is 
megszűnt, viszont ez kötelezően ellátandó feladat.
A  kontroll  szükséges,  és  elengedhetetlen.  A  korábbi  belső  ellenőr,  Alács  Gyuláné  adott 
árajánlatot, mely szerint ezt a feladatot havi 25.000.- Ft-ért tudja ellátni.

Szász János polgármester
Alács Gyuláné eddigi munkájával meg vagyok elégedve.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzottakról.

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

140/2013. (VIII. 16.) ÖKT. határozat
Belső ellenőrzési feladatok ellátására való megbízás kiadása.

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi  Zsolt  jegyző 
előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot hozta: 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belső ellenőrzési 
feladatok  ellátásával  2013.  december  31-ig  megbízza  Alács  Gyuláné  (Kiskunfélegyháza, 
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Damjanich u. 11.) költségvetési ellenőrt havi 25.000.- Ft díjazásért.

A  Képviselő-testület  kéri,  hogy  a  határozat  tartalmát  a  jegyző  a  költségvetési  rendelet 
módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: Toldi Zsolt jegyző
Határidő: Azonnal

III. napirend

Előterjesztés az önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása 
tárgyában

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
Az  önkormányzat  és  a  költségvetési  szervek  gazdálkodását  érintően  jelentős  mértékű 
többletfeladatok  jelentkeztek  az  lemúlt  időszakban,  amelyről  kérem  Jegyző  Urat,  hogy 
tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Toldi Zsolt jegyző
Az  államháztartási  törvény  végrehajtásáról  szóló  kormányrendelet  módosításának 
eredményeként az eddigi negyedéves pénzügyi jelentéseket mindent tárgyhót követő hó 20. 
napjáig  el  kell  készíteni  mind  az  önkormányzat  mind  valamennyi  költségvetési  szerv 
tekintetében, vagyis havonta kell az ún. PM infókat leadni az önkormányzat, az óvoda és a 
közös hivatal  tekintetében is..  A gazdasági  események száma Petőfiszálláson egyébként  is 
igen magas, s ezen tételek könyvelésén felül a havonta határidőre történő pénzügyi jelentés 
készítése nagyon nagy többletterhet jelent. A kolléganő egyszerre két önkormányzatnál látja 
el feladatait vagyis két önkormányzati, két óvodai egy közös hivatali pénzügyi jelentést kell 
készítenie  minden  hónapban.  A  jelen  állás  szerint  mindenképpen  szükségesnek  látom  a 
könyvelési feladatok ellátásába való besegítést. Kovács Jánosnéval felvettem a kapcsolatot ez 
ügyben, és a volt kolléganő vállalná a feladatot szükség szerint de maximum havi 5 napban 
nettó  1000 Ft/óra díjazásért.  Abban kérném a Testület  segítségét,  hogy az év végéig  erre 
biztosítson  fedezetet  az  önkormányzat  költségvetése  terhére.  Reméljük,  hogy  csak 
időszakosan jelentkezik ez a nehézség.

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzottakról.

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

141/2013. (VIII. 16.) ÖKT. határozat
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Könyvelési feladatok ellátása 

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi 
Zsolt  jegyző szóbeli előterjesztését és úgy határoz, hogy 2013. szeptember 1-től 
kezdődően 2013. december 31-ig engedélyezi 1 fő alkalmankénti de maximum 
havi  5  munkanapban  történő,  megbízásos  jogviszony  keretében  megvalósuló 
foglalkoztatását a könyvelési feladatok határidőben történő elvégzése céljából.
A Képviselő-testület a megbízással járó nettó 1 000 Ft/óra megbízási díjra és az 
azt terhelő járulékokra az önkormányzat költségvetéséből fedezetet biztosít.   

A  Képviselő-testület  kéri  a  jegyzőt,  hogy  ezen  határozat  tartalmát  a 
költségvetési rendelet következő módosításakor vegye figyelembe.

Határidő: Azonnal
Felelős:    Toldi Zsolt jegyző

IV. napirend

Tájékoztatás a „Szállási Napok” költségeiről

Szász János polgármester
Tájékoztatom a Tisztelt képviselő-testületet, hogy kétszázezernél több lesz az augusztus 20-án 
megrendezésre  kerülő  „Szállási  Napok”  költsége.  Ezt  főleg  az  okozza,  hogy  minél 
választékosabb  programokkal  szeretnénk  a  helyi  lakosokat,  és  az  ide  ellátogatókat 
szórakoztatni.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a költségek utólagos elszámolását.

A képviselő-testület tudomásul vette Szász János polgármester tájékoztatását.

Szász János polgármester
Megállapítom,  hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a testület 
rendkívüli ülését 7 óra 30 perckor  bezárom.

K.m.f.
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Szász János                                                           Toldi Zsolt
   polgármester                                                                  jegyző

Homoki-Szabó József                                              Gyöngyösi Péter
jegyzőkönyv-hitelesítők
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