JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 18án 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
Dóka Gábor Gábor Dóka-Consulting Kft. ügyvezetője
Sipos Ferdinánd erdész
Szász János polgármester
12 óra 40 perckor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő
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 Homoki-Szabó József képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen) szavazattal elfogadja a 2013. szeptember 18-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:
•

Faluházban lévő számítógépek selejtezése és laptopok vásárlása

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

Előterjesztés a szennyvíz elvezetés, és tisztítás megvalósítása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

2.)

Előterjesztés Önkormányzat erdőgazdálkodóként való nyilvántartásba vétele, és erdő
hasznosítás tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

3.)

Előterjesztés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról.
Előadó: Szász János polgármester

4.)

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi I. félévi gazdálkodása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

5.)

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

6.)

Előterjesztés az önkormányzati vagyonról, és a vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában.
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

7.)

Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
2013. I. félévi gazdálkodása, pénzügyi zárszámadása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

8.)

Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
2013. I. félévi feladatellátása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

9.)

Előterjesztés a Központi Háziorvosi Ügyelet szolgáltatási helyének tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

10.)

Előterjesztés az Emergency Service Kft.-vel kötött szerződés módosítása
tárgyában
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Előadó: Szász János polgármester
11.)

Előterjesztés a Kossuth Lajos utca 45. szám alatti ingatlan vételi ajánlatának
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

12.)

Előterjesztés a Kossuth Lajos utca 51. szám alatti ingatlan vételi ajánlatának
tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

13.)

Előterjesztés a Petőfiszállás 0112/4 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatának tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

14.)

Tájékoztatás a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda pedagógiai programjának elfogadása
tárgyában.
( Terjedelmére való tekintettel az Önkormányzati Hivatalban megtekinthető)
Előadó: Szász János polgármester

15.)

Előterjesztés a külterületi utak javítása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

16.)

Előterjesztés felsőfokú képzésben részt vevők egyszeri támogatása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

17.)

Egyebek
Előadó: Szász János polgármester
a.)
Előterjesztés Engesztelő Zarándokút tárgyában.
b.)
Előterjesztés Világ Királynője Engesztelő Mozgalom tárgyában.
c.)
Előterjesztés az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület
támogatása tárgyában
d.)
Előterjesztés a Pártház bérletére vonatkozó kérelem tárgyában.
e.)
Tájékoztatás a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2014. január 01-től
történő ellátása tárgyában.
f.)
Előterjesztés Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok haszonbérleti
szerződésének meghosszabbítása tárgyában.
g.)
Tájékoztatás „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” programsorozat
támogatása tárgyában.
h.)
Faluházban lévő számítógépek selejtezése és laptopok vásárlása
i.)
Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskolába bútorbeszerzés tárgyában.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen) szavazattal elfogadja a 2013. szeptember 18-i testületi ülés
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend
Előterjesztés a szennyvíz elvezetés, és tisztítás
megvalósítása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A jelenlegi uniós szabályozás alapján a kétezer fő alatti lakosú települések egyenlőre nem
kötelezettek a szennyvízelvezetés megoldására de csak idő kérdése, hogy mikor írják elő ezen
kötelezettséget. A most aktuális pályázat keretében lehetővé válna a település
szennyvízelvezető rendszerének kiépítése olyan módom, hogy a település bekötésre kerülne a
kiskunfélegyházi szennyvíztisztítóhoz. A szennyvíztisztítóhoz való csatlakozás feltétele az,
hogy a szennyvíztisztítónak ne legyen tartozása, valamint le kell nyilatkoznia, hogy elegendő
kapacitással rendelkezik a petőfiszállási szennyvíz befogadásához. A szennyvíz bevezetés 14
km-es szakaszt jelent, amelyet a Csólyosi útnál a vasút mellett tudnánk elvezetni. A tengelyes
szennyvízszállítást az Unió idővel nem fogja engedélyezni. A mérnöki rajzok alapján
rendezettek a község utcái, a gravitációs elv alapján jónak mondható a település adottsága. A
szennyvízlekötés 315 lakást érint.
Toldi Zsolt jegyző
Maga a beruházás KEOP pályázat keretében valósulhat meg. A támogatás intenzitás max. 95
%-os, az önerő kedvező esetben 5 % lenne, da az önerő is pályázható hazai forrásból. A
lakosságot is meg kell kérdezni majd ebben az ügyben.
Rádi Györgyi képviselő
Mi van akkor ha nem járulnak hozzá a lakosok?
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Toldi Zsolt jegyző
A beadott pályázati anyag elbírálását kedvezően befolyásolja a lakosság legalább 75%-ának
támogató nyilatkozata. A képviselő-testület ennek hiányában is dönthet a pályázat
benyújtásáról de a megvalósítás után meghatározott időn belül 75 %-nak rá kell kötnie a
rendszerre.
Nagy János képviselő
Tényadat, hogy 90 liter/nap szennyvizet számoltak ki egy lakosra. Ez nem reális, így nem
fogom megszavazni. Egy idős ember nem tud elhasználni 90 liter vizet egy nap. Ilyen nincs,
hogy kötelező fogyasztás után számolnak díjat.

Czombos Ferenc alpolgármester
Ennek a szennyvízelvezetésnek 2015. évtől működni kell. A lakosság több mint fele tanyán
él, ebbe a csatornázásba csak a falu belterületén élő lakosokat lehet bevonni? A tanyák
nagyobb hányada közművesített, velük mi lesz? A tanyasi lakosoknak is dönteni kell a falusi
lakosok javára?
Ha nem lehet szippantani, mi lesz a tanyasi lakosokkal? Az ő gondjuk fel sem merül
megoldási készségként?
Dóka Gábor a Dóka-Consulting Kft. ügyvezetője 13 órakor megérkezik az ülésre.
Szász János polgármester
Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen Dóka Gábort a Dóka-Consulting Kft. ügyvezetőjét,
kérem segítsen az előző kérdések megválaszolásában illetve kérem a képviselő-testület tagjait,
hogy tegyék fel további kérdéseiket.
Dóka Gábor a Dóka-Consulting Kft. ügyvezetője
2013. július 2-án megjelent a 249/2013. számú Kormányrendelet melynek alapján lehetőség
nyílik a közösségi szennyvízkezelés megoldására. A településen megteremtődött az a
lehetőség, hogy KEOP pályázati forrásra való pályázás útján, a közelben lévő
Kiskunfélegyházi telep kihasználatlan szennyvíztisztító kapacitásának kihasználásával
megvalósulhasson a települési szennyvízkezelési program. Miért kell ezt most, és miért kell
ezt gyorsan? A KEOP-ból a jelenlegi adataink szerint mintegy 140 MRD Ft lepályázható
keret maradt bent, melyet a kormánynak 2013. december 31-ig támogatási szerződéssel kell
lefedni, minden egyéb esetben ez a forrás elveszik. Jelenleg a pályázat felfüggesztett
állapotban van, de újra fogják azt nyitni, így heteken belül megnyílik a pályázat beadásának a
lehetősége. Ezért mindenképp szükséges a pályázati anyagot mihamarabb előkészíteni, hogy
amint megnyílik a lehetőség be lehessen adni.
A szennyvízelvezetés rendszerének elvezetése elsősorban belterületre vonatkozik, érintheti a
tanyasi lakosokat is abban az esetben ha az ingatlan szervesen csatlakozik a belterületi részhez
de ez a projekt elsősorban a belterületi ingatlanokat érinti.
Szász János polgármester
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Elszórt tanyavilágról beszélünk. Probléma, hogy fizetni kell nekik a talajterhelési díjat, a
szennyvíz viszont csak ott marad.
Dóka Gábor a Dóka-Consulting Kft. ügyvezetője
A jelenlegi szabályozás szerint 2016. január 1-től kívánják kivetni a talajterhelési díjat. A
jogszabály szerint talajterhelési díjat tanyás ingatlanokra nem lehet kivetni. Azok az
ingatlanok, amelyek vezetékes vízhálózattal nem rendelkeznek a konkrét szennyvíz mérése
céljából a szolgáltató felszerel egy öntöző és vízmérő órát.
Felmerült a 90 liter/nap, ezt a mennyiséget normatívák alapján számolták ki. Egy lakosra 90 l
vízfogyasztást számoltak, bár tudjuk, hogy ez nem így van és ez csak egy átlag érték. A
számlázás a ténylegesen elfogyasztott vízmennyiség alapján történik.
A KEOP pályázat teljes szállítói finanszírozású. A feltétel az, hogy az ÁFÁ-t finanszírozni
kell, de az 100 %-ban visszaigényelhető illetve ÁFA előleg igénylésre is van lehetőség. Az
ÁFA visszaigényelhető hiszen a rendszert bérüzemeltetésbe kell kiadni, nem az
önkormányzatnál keletkezik a bevétel.
A projekt keretében a beruházás támogatott része tartalmazza minden telken a tisztítóidomig a
hálózat kiépítését, de a fürdőszoba, WC kifolyó és a tisztítóidom közötti szakasz kiépítéséről
az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. A lakosoknak ki kell ásni az árkokat és
elvégezni a becsövezést, s a BÁCSVÍZ illetékes munkatársa leellenőrzi és átveszi a munkát.
Szórólap fog kimenni, hogy mi alapján hogyan ássák ki az árkokat.
Nagy János képviselő
A 90 l vízmennyiség elfogyasztása irritál engem, ez mikor lép életbe? Mindenféleképp 90 l-t
számolnak el?
Dóka Gábor a Dóka-Consulting Kft. ügyvezetője
Csak az elhasznált vízmennyiség után kell szennyvíz díjat fizetni. Ötven évre előre kell
tervezni, s a 90 l vízfogyasztással azért kell kalkulálni, mert ha elkezd növekedni a település,
akkor is alkalmasnak kell lenni a hálózatnak a szolgáltatásra.
Nagy János képviselő
Az önerőt a lakossági rákötések után ingatlanonként biztosítani kell, mennyi lehet ennek az
összege?
Dóka Gábor a Dóka-Consulting Kft. ügyvezetője
A lakossági hozzájárulás mértékére most még nem lehet biztos számokat mondani, a kiadott
anyagot 85, 90, és 95 %-os támogatásnál tartalmaz önerő kalkulációt.
Szász János polgármester
Ez a projekt két választási ciklusba esik. Ez befolyásol-e valamit?
Dóka Gábor a Dóka-Consulting Kft. ügyvezetője
Ilyenkor a benyújtáskor hatályos jogszabályok az érvényesek.
Szász János polgármester
Most fel kell készülni a pályázatra, az a dolgunk.
Dóka Gábor a Dóka-Consulting Kft. ügyvezetője
Valószínűleg két héten belül újra megnyílik a pályázat. A megvalósítás során, ahol csak lehet
a zöldfelületet fogja igénybe venni a kivitelező a megvalósításra. A közút kezelésében lévő
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utakra a teljes pályás helyreállítás támogatható. Az önkormányzati utak esetében sávos
helyreállítás támogatott 2 méter szélességben, de a maradék útpályarészek nem támogatott
projektelemként szintén újraaszfaltozhatóak, a pontos kalkulációk erre vonatkozóan majd a
kiviteli tervezés időszakában lesznek.
Homoki-Szabó József képviselő
Megszeretném kérdezni Dóka urat, hogy a pályázatot, az egyes projekteket, a pénz
leigénylését teljes mértékben végig kíséri? A bekötésnél lesz egy fővezeték, de az ennél
alacsonyabban fekvő ingatlanoknál lesz egy átemelési lehetőség?
Dóka Gábor a Dóka-Consulting Kft. ügyvezetője
Van egy technológiai megoldás. Ha lentebb van a rendszer egy házi emelő kerül beépítésre.
Jelen esetben teljes körű szolgáltatást nyújtunk, az előterjesztésektől kezdve mindent meg
tudunk csinálni. A lakossági önerő 95 %-os támogatási intenzitásnál 84.000,- Ft. Ez a
támogatási intenzitás még a támogatási szerződés megkötését követően sem tekinthető
véglegesnek, hiszen léteznek még olyan kiegészítő források melyek lehívásával a projekt
megvalósításához szükséges önerő akár nulla forintra is csökkenthető.

Toldi Zsolt jegyző
Mi a pontos folyamata ennek az egésznek, az önkormányzatnak mit kell tenni? A pályázat
beadásáig is merül fel költség, ezt ki viseli?
Dóka Gábor a Dóka-Consulting Kft. ügyvezetője
Az előkészítés költségei: a közbeszerzés költségei, a részletes megvalósíthatósági tanulmány
költségei, a CBA, az elvi engedélyezi tervek, ezek 100 %-ban elszámolható összegek.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ha sikeres pályázat esetén visszalép az önkormányzat, akkor milyen költségnél fogunk
tartani?
Dóka Gábor a Dóka-Consulting Kft. ügyvezetője
Addig amíg el nem érünk olyan önerő arányt, amit a testület meghatározott, addig a
beruházást nem tudjuk elkezdeni. Az önerő forrást meg kell nevezni. Az előkészítés költsége
kb. 250.000,- Ft, fel fognak merülni még különféle engedélyezési költségek. A megvalósítás
előtt meg van az esélye annak, hogy azt mondja az önkormányzat, hogy nem tudja
megvalósítani.
Toldi Zsolt jegyző
A belterületi lakosoknak kell-e a támogatói nyilatkozata?
Homoki-Szabó József képviselő
A pályázat beadása előtt lakossági fórumot kellene összehívni.
Dóka Gábor a Dóka-Consulting Kft. ügyvezetője
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A lakossági támogatottságot illetően elméleti síkú támogatás kell egyenlőre. A lakosokat
lakossági fórumon tájékoztatjuk. Most egyenlőre egy önkormányzati nyilatkozat kell, hogy a
lakossági támogatás rendelkezésre áll.
Most egyenlőre a beszerzési eljárásokat be kell indítani, árajánlatokat kell kérni az előbb
említett 4 területre, ki kell választani a nyertes ajánlattevőket.
Toldi Zsolt jegyző
Ha az ajánlatkéréseket kiküldjük, ezzel semmi kötelezettség nem terhel minket?
Dóka Gábor a Dóka-Consulting Kft. ügyvezetője
Semmi kötelezettség nem terheli az önkormányzatot.
Toldi Zsolt jegyző
Most felhatalmazást kell adnia a testületnek a polgármester részére, hogy intézkedjen az
ajánlatok bekéréséről.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

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

144/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Szennyvíz elvezetés és tisztítás
megvalósítása a községben
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – szennyvíz elvezetés és tisztítás megvalósítása a községben
tárgyú - előterjesztését és úgy határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy
ajánlatokat kérjen „Petőfiszállás Község közösségi szennyvízelvezetésének és
tisztításának megoldása” című, KEP-1.2.O/09-11-2013 pályázati azonosító jelű
pályázat benyújtásához szükséges közbeszerzés, részletes megvalósíthatósági
tanulmány, CBA, és elvi engedélyezi tervek elkészítése feladatok elvégzésére.
Felelős: képviselő-testület
Határidő. folyamatos
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II. napirend
Előterjesztés Önkormányzat erdőgazdálkodóként való
nyilvántartásba vétele, és az erdő hasznosítása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel után szükségessé vált fenyőerdőnk állapotának
felmérése. Szakemberek véleménye szerint a jelenlegi állapot nem tartható fenn az erdő
érettségi, illetve betegségi fokozata miatt. Az Erdőgazdálkodói felügyelet bármikor
elrendelheti az erdő kivágását, majd kötelezhet az újratelepítésre. Az erdő jelenlegi légifelvétele alapján több körkörösen gyorsan terjedő gyökértaplóbetegség található, melyek az
évek folytán összeérnek. A jelenlegi erdő egy-két éven belüli kivágása még jövedelmező. Öt
év várakozási idő esetén ráfizetést fog jelenteni az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy a
kitermelt, és eladott fa értéke messze nem fogja fedni az újratelepítés költségeit. Az
újratelepítés költsége 400.000,- Ft/hektár. A Szegedi Erdőrendezési Igazgatóság alakítja ki az
új erdőszerkezetet. Vegyes erdő lehet szürkenyár, mezei juhar, vagy szürkenyár, tatárjuhar.
Amennyiben az uniós erdőszerkezeti átalakítási pályázat megnyitásra kerül hektáronként
500.000,- Ft támogatáshoz juthatunk hozzá.
Czombos Ferenc alpolgármester
Szakmailag felmerült-e, hogy ez a betegség az újratelepítést befolyásolja?
Szász János polgármester
Ez fenyőbetegség, ezért lehet erre a területre csak szürkenyarat telepíteni.
Sipos Ferdinánd erdész 14 óra 50 perckor megérkezik az ülésre.
Szász János polgármester
Köszöntöm a testületi ülésen Sipos Ferdinánd erdész urat, kértem, hogy a fenyőerdőt nézze
még, és mondja el szakmai véleményét.
Sipos Ferdinánd erdész
Ha nem vágják ki a fenyőerdőt tovább csökken az értéke, ennél az rdőnél értéknövekedés már
nincs. Megnéztem az erdőterületet műholdas felvételen, sok helyen látszik az erdőtalaj,
aminek nem szabadna látszani. Az erdő kitelepítés előtt az erdőgazdálkodói lapot, valamint az
erdészeti hatóság javaslatát ki kell kérni. Szürke nyarat, vagy vegyes erdőt javaslok helyette
telepíteni. Tudomásul kell venni, hogy az erdő tulajdonjoga kötelezettséget jelent. A
felújításnál csak helyi fafajtákat lehet ültetni. Erdőszerkezet átalakításhoz lehet majd pályázni.
Mivel az unió költségvetési ciklust zárt, most nem lehet bejelentkezni. Ha most kivágják, két
év van a felújításra. Vagy ha kitolják a kivágási határidőt, akkor romlik az értéke. A fafaj
megválasztásánál ha nem kap támogatást az önkormányzat, akkor szabad a választás, akár
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lehet az akácfa is. Ha most kivágják körül-belül 160 m3 fa várható hektáronként. Az erdő
megmaradása tekintetében hosszú távban ne gondolkozzanak. A most meglévő szürkenyár
fákat nem kötelező kivágni.
Homoki-Szabó József képviselő
Az új telepítésnél a régi fák nem árnyékolják be az új telepítést?
Sipos Ferdinánd erdész
Az erdőgazdálkodókat egyébként is kötelezik az erdőlakók élethelyének megvédésére. Úgy
látom, hogy ezek a fák egészségesek és nem befolyásolják az új állomány növekedését. Ha a
szürkenyarat meghagyjuk öregedni, az veszít az értékéből.
Gyöngyösi Péter képviselő
Volna-e arra lehetőség arra, hogy pihenőerdőnek legyen kialakítva az erdő, mivel az a falu
szerves részét képezi?
Sipos Ferdinánd erdész
Kezdeményezni kell, hogy legyen pihenőerdő, de ezt nem nálunk kell megtenni. Ez most
gazdasági erdő, ez tartozik hozzánk.
Czombos Ferenc alpolgármester
Pozitív tartalmú döntés alapján mikor lesz a kivágás, időben mennyit jelent, mikor lesz a
tuskózás, mennyi a kivágás költsége?
Sipos Ferdinánd erdész
A kitermelés ideje egy hónap, a gallyazás körül-belül hat hét, a tuskózás még hat hetet vesz
igénybe. 1 m3 fát 5.300,- Ft összegért tudok megvásárolni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Támogató döntés esetén már a jövő évben új telepítésű erdőnk lenne?
Sipos Ferdinánd erdész
Kitermelés után egy évig érdemes lenne a területet beültetni rozzsal, jó előnövény lenne. Egy
év múlva valószínűleg már megjelenik a pályázat is.
Homoki-Szabó József képviselő
A facsemetét is Önök adják?
Sipos Ferdinánd erdész
Minőségi csemetét rakunk el, ez is egyezség kérdése.
Homoki-Szabó József képviselő
Ha a bevetett rozsterületet nem aratjuk le, hanem visszavisszük a talajba, ez okoz-e
valamilyen problémát?
Sipos Ferdinánd erdész
Nem okoz semmilyen gondot.
Czombos Ferenc alpolgármester
1 ha területre mennyi csemetét ültetnek el?
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Sipos Ferdinánd erdész
Egy hektár területre 4500 db csemetét szoktak, én körül-belül 5000 db csemetét szoktam
ültetni
Szász János polgármester
A kitermelt fa köbözése, hogyan működik?
Sipos Ferdinánd erdész
Én köbözök a tulajdonossal együtt. Amikor megtörtént a köbözés és eltérés van, akkor
lehetősége van a tulajdonosnak egy másik erdésszel is felköböztetni. Általában az erdészek
40-50,- Ft-ért köböznek köbméterenként.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Erdész Úr mondana egy árat és lebonyolítaná az egész fakitermelést?
Sipos Ferdinánd erdész
Én abban vagyok érdekelt, hogy a teljes folyamatot végbe vigyem. Az önkormányzattól egy
kapcsolattartó emberre van szükségem.
Szász János polgármester
Mi a fenyőfákat közvetlenül Önnek adjuk el?
Sipos Ferdinánd erdész
Nekem adják el a kivágott fákat, kifizetem a kaukciót, majd eladás után kifizetem a
különbözetet.
Sipos Ferdinánd erdész 15 óra 30 perckor távozik az ülésről.
Rádi Györgyi képviselő
Ha ki kell vágni a fákat, akkor mikor kezdjük?

Czombos Ferenc alpolgármester
Én magam azt a döntést, ami a határozat-tervezetben van, nem javaslom elfogadni. A
fakivágás elvi részéről nyilatkozott az Erdész Úr. Amíg nem látom, hogy mi van leírva az
erdőgazdálkodási tervben, addig nem szabad dönteni.
Szász János polgármester
Valamilyen irányban el kell indulni. Az erdő érett a kivágásra.
Gyöngyösi Péter képviselő
Esetleg nem tudnánk a parkerdő irányába elmenni?
Czombos Ferenc alpolgármester
A kivágás akkor lezárandó részemről ha tudom mi van utána. Felelőtlenség lenne most
dönteni, mivel az új költségvetés 2015-től lép életbe, és még nem tudjuk mennyi pénz lenne
erre. Kapunk 7-8 millió Ft-ot és az újratelepítés 6-7 millió Ft-ba belekerül.
Gyöngyösi Péter képviselő

12
Hét éven keresztül jelentős költsége van ennek.
Homoki-Szabó József képviselő
Jövő tavaszig el lehetne tolni ezt a fakivágást, hátha akkor lesz valamilyen pályázatból anyagi
forrás erre.
Czombos Ferenc alpolgármester
Meg kell várni mindenféleképp a tavaszt, mire végeznének a fák kivágásával december lenne
és már úgysem lehet télen rozsot vetni. Hatalmazzuk fel a polgármestert és a jegyzőt, hogy az
erdőgazdálkodási tervet kérjék ki, valamint az Erdészeti Hatóság javaslatát is ismerjük meg.
Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

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

145/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Önkormányzati erdőterület kivágása
és hasznosítása

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – önkormányzati erdőterület kivágásáról és hasznosításáról
szóló - előterjesztését és úgy határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy az Erdészeti Hatóságtól szerezzék be az erdőgazdálkodási tervet,
valamint a szakmai állásfoglalást kérjenek a fenyőerdő kitelepítésével
kapcsolatosan.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

XIV. napirend
Tájékoztatás a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
pedagógiai programjának elfogadása tárgyában
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Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.

Kőrös Anikó óvodavezető
A nevelőtestületünk elkészítette és az augusztusi nevelőtestületi értekezleten elfogadta
óvodánk pedagógiai programját. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a
pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a
működtetőre többletköltség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.
A programunkban nem szerepel olyan rendelkezés, amely alapján többletkötelezettség
hárulna a fenntartóra, mégis tisztelettel kérem Önöket tanulmányozzák át benyújtott
programunkat, és adják egyetértésüket ennek megvalósításához.
Az elkészítésnél helyi sajátosságokra építettünk. Az egészségnövelő programot bele kellett
építeni a pedagógiai programba. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket meg kell
tennünk; a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, gondozása. A gyermeknapot a
szülők finanszírozzák, ezt a napot a gyerekeknek kirándulással színesítjük meg. A
programban nincs benne, hogy főleg a nagyobb gyerekeknek bábszínház látogatást szoktunk
szervezni a szülők anyagi támogatásából.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy adják egyetértésüket az óvoda pedagógiai
programjához.

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

146/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Csicsergő Óvoda Pedagógiai
Programja

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Csicsergő Óvoda Pedagógiai Programjáról szóló –
előterjesztését és úgy határoz, hogy a Csicsergő Óvoda benyújtott pedagógiai
programjának megvalósításával egyetért.
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Felelős : képviselő-testület
Határidő: azonnal

III. napirend
Előterjesztés a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról

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

Szász János polgármester
Táblázatba foglaltuk a korábbi testületi ülések határozatainak végrehajtásáról szóló
tájékoztatást. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése ezzel
kapcsolatban.
Nagy János képviselő
Átnézve a táblázatot, óvatosságra inteném a képviselő-testület tagjait, a túlzott
pénzkiadásokkal kapcsolatban.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a napirendi pontot.

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

147/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló -
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beszámolóját és úgy határoz, hogy a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester

IV. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat
2013. évi I. félévi gazdálkodása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7 sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló
beszámolót terjesztem Önök elé megtárgyalásra.
A 2013. évi költségvetést az I. félév folyamán egy alkalommal módosította a képviselőtestület. Az első félévi beszámoló és a költségvetési rendelet utolsó módosításában szereplő
módosított előirányzat 2.434.000,- Ft-al eltér, melynek oka, hogy az I. félévben kapott állami
támogatásokat a féléves beszámolóban szerepeltetni kellett, ugyanakkor a májusi
módosításkor nem épültek be a rendeletbe. Ezek a nyári gyermekétkeztetésnél 1.378.000,-Ft,
a bérkompenzáció 989.000,-Ft, a közművelődés érdekeltség növelő pályázatnál 68.000,-Ft, a
közművelődés érdekeltség növelő pályázat kerekítés miatti összeg 1.000 Ft. A kiadási oldalon
– az egyenlőség megteremtése miatt – ezen összegeket a tartalék soron szerepeltetjük.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket az önkormányzat I. félévi
gazdálkodásával kapcsolatosan.
Homoki-Szabó József képviselő
A tanyagondnoki szolgálatnál a kiadási oldal jóval több mint a bevételi oldal. Miből adódik ez
a nagy különbség?

Lőrincz Erika gazdálkodási munkatárs
A 2.096.000,-Ft bevétel a tanyagondnoki szolgálatnál a két Ford gépkocsik értékesítéséből
adódik.
A 11.357.000,- Ft kiadás a következő tételekből adódik össze: 7.290.000,-Ft a két új
tanyagondnoki gépkocsi beszerzése, 1.870.000,-Ft a munkabér és a szociális hozzájárulási
adó, 1.173.000,-Ft hajtó- és kenőanyag beszerzése, 24.000,-Ft kisértékű tárgyi eszközök
vásárlása (hangszórók), 39.000,-Ft egyéb készlet beszerzése (gumiszőnyeg, sárfogó) 55.000,Ft egyéb készlet beszerzés, karbantartás, 91.000,- Ft telefondíj, 43.000,- Ft karbantartás,
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kisjavítás, 383.000,- Ft+ ÁFA, 389.000,- Ft díjak, egyéb befizetések (casco, cégautó, üzembe
helyezés).
Homoki-Szabó József képviselő
Az állami normatív támogatás hol szerepel?
Toldi Zsolt jegyző
A központi költségvetésből kapott sornál láthatjuk.
Gyöngyösi Péter képviselő
A Közművelődési Intézmény működési sorában az állomány 0,75 fővel szerepel. Én úgy
tudom, hogy csak 0,5 főként vagyok nyilvántartva.
Lőrincz Erika gazdálkodási munkatárs
Utána fogok nézni, most erre nem tudok választ adni, a következő testületi ülésen
tájékoztatom a képviselő-urat.
Rádi Györgyi képviselő
Közfoglalkoztatásnál a bevétel az amit kapunk?
Lőrincz Erika gazdálkodási munkatárs
A közfoglalkoztatásra átvett bevételünk az előirányzat 30 %-a, melynek oka, hogy áprilistól a
támogatás elkülönített számlára érkezik, s az nem került átutalásra az I. félév folyamán.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a napirendi pontot.

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

148/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Községi Önkormányzat 2012. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámoló
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HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Községi Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
szóló – beszámolóját és azt elfogadja.

V. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetési rendeletének
módosítása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és áttette azt a testületi ülésre.
A konyhán problémák vannak, úgy néz ki, hogy a jelenlegi fagyasztó javíthatatlan.
Rengeteg a helyi jellegű zöldség, és nem tudják hová tenni. Egy fagyasztóládát szeretnének
vásárolni, ha a képviselő-testület a hozzájárulását adja.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a fagyasztóláda vásárlásához, és a
beszerzéséhez s 120.000,- Ft összeget hagyjanak jóvá az önkormányzat költségvetésének a
terhére.

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

149/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Fagyasztóláda vásárlása
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H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta HomokiSzabó József képviselő – fagyasztóláda vásárlásáról szóló – előterjesztését és
úgy határoz, hogy az önkormányzat által üzemeltetett konyhára 1 db
fagyasztószekrény vásárlásához hozzájárul.
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fagyasztóláda
beszerzési költségére 120.000,- Ft fedezetet biztosít a saját költségvetése terhére.
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a jegyzőt, hogy a
következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket a költségvetési rendelet
módosításával kapcsolatosan.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a költségvetési rendelet módosítását.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét a Petőfiszállás
Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2013. (IX. 19.)
önkormányzati rendelete
A Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.

VI. napirend
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Előterjesztés az önkormányzati vagyonról, és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2013. évi ellenőrzési munkatervében foglaltak
szerint célellenőrzés keretében megvizsgálta a Rendeletet.
A Kormányhivatal megállapította, hogy a Rendelet megalkotása és módosítása óta
megváltozott a jogszabályi környezet, többek között az Országgyűlés elfogadta a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt.
A Nemzeti vagyonról szóló törvény teljesen új alapokra helyezte az önkormányzat
vagyongazdálkodását, új fogalomrendszert vezetett be és megváltoztatta az önkormányzati
vagyonra vonatkozó szabályokat is.
A törvényességi felhívás szerint a felsorolt hiányosságok egy új rendelet megalkotásával
orvosolhatók.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és az aljegyző kiegészítése után egyhangú
szavazattal elfogadta.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket a vagyon rendelettel
kapcsolatban.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az önkormányzati vagyonról, és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól szóló önkormányzati rendeletet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 7 igen)
szavazattal elfogadja az előterjesztést és
megalkotja rendeletét
az
önkormányzati vagyonról, és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól.
PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2013. (IX. 19.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás
egyes szabályairól
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A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.

VII. napirend
Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi gazdálkodása,
pénzügyi zárszámadása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A Többcélú Társulás megszűnése okán, a Társulási Tanács helyett, az alapító
tagönkormányzatok képviselő-testületei hoznak határozatot a Kiskunfélegyházi Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévének költségvetési zárszámadásáról. A 2013.
I. félévi gazdálkodásról szóló zárszámadás, a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás költségvetésének végrehajtásáról szóló elszámolást, a feladatellátását
biztosító pénzügyi-gazdasági tevékenységeket, a vagyoni helyzet alakulását mutatja be. Azaz
előterjesztés amit a képviselő-testület tagjai megkaptak a Kiskunfélegyházi Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás I. félévre vonatkozó feladatellátásainak pénzügyi
beszámolóját tartalmazza.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket a Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi gazdálkodása, és pénzügyi zárszámadásával
kapcsolatban.
Hozzászólás nem lévén, kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a határozattervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
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151/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi
gazdálkodása, pénzügyi zárszámadása
H A T Á R O Z A T:
1. Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő – testülete, mint alapító tagönkormányzat,
az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján, a Kiskunfélegyházi Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi költségvetés zárszámadásról szóló
határozatot az alábbiakban alkotja meg.
A Többcélú Társulás költségvetési mérlege
I.1 Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő – testülete, a Kiskunfélegyházi
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét alábbiak szerint hagyja
jóvá:
Költségvetési bevételek összege:
Ebből:
- Működési bevétel
- Felhalmozási bevétel

4 300e/Ft
2 200 e/Ft
2 100 e/Ft

Költségvetési kiadások összege:
Ebből:
- Működési költségvetés
- Felhalmozási költségvetés

6 861 e/Ft

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

4 661 e/Ft

6 861 e/Ft
0 e/Ft

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
Pénzmaradvány igénybevétele utáni bevételi
többlet
Finanszírozási kiadás (átfutó kiadás)

- 2 100 e/Ft
3 698 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

Tárgyévi költségvetés összesen:
- Tárgyévi bevételek összesen

4 300 e /Ft
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- Tárgyévi kiadások összesen

6 861 e /Ft

- Pénzkészlet 2013. január 1-jén

2 561 e /Ft

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő – testülete, a Kiskunfélegyházi Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtását
részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1)

A Társulás bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. számú mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2)

A bevételi előirányzatok teljesítésének költségvetési szervenkénti és
forrásonkénti megoszlását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
hagyja jóvá.

(3)

A költségvetési szervenként és jogcímenként kiemelt kiadási előirányzatok
teljesítését - ezen belül a felújítás, beruházás előirányzatokat célonként, a
felhalmozási kiadásokat feladatonként - a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)

A Társulási Tanács működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat és ezek teljesítését - tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen a 4.
számú melléklet szerint állapítja meg.

(5)

A Többcélú Társulás nem rendelkezik foglalkoztatottakkal, a munkaszervezeti
feladatokat a 46/2012.(XI.26) tt határozat apján, 2013. I. félévben a Bugaci
Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

(6)

A Többcélú Társulás a normatív állami hozzájárulások, kötött felhasználású
állami támogatások igénylésére 2013. I. félévben nem volt jogosult.
A Társulásnak a normatív kötött felhasználású támogatások 2012. évi
elszámolásából 2.968 e/Ft pótlólagos kiutalási igénye keletkezett, mely a
székhely önkormányzatnak (Kiskunfélegyháza) került kiutalásra. A
székhelyönkormányzat érvényesítette az érintett tagönkormányzatok részére a
pótigénylés tekintetében meghatározott összegeket. (5. számú melléklet)
Könyvviteli mérleg

(7)

A Többcélú Társulás 2013. június 30-ai állapot szerinti vagyonát a 6. számú
mellékletben foglaltak szerint 0 e/Ft-ban állapítja meg.
Vagyonkimutatás

(8)

A Többcélú Társulás vagyonkimutatását a 7. számú melléklet alapján hagyja
jóvá.
Pénzmaradvány
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(9)

A 2012. évi helyesbített pénzmaradvány 3.698 e/Ft. A Társulás részére a 2012.
december 31-ig biztosított támogatási összeg és a felhasználás
figyelembevételével feladattal terhelt, év végéig fel nem használt összeg nem
mutatkozik. Előző években képzett tartalékok maradványa nincs, a
pénzmaradvány teljes összege a 2013. évi költségvetés teljesítése során
felhasználásra került. A 2013. június 30-ai állapot szerinti működési célú
szabad pénzmaradvány 0 e/Ft (8.sz. melléklet).
Adósság és nyújtott hitelek állománya

(10)

A Többcélú Társulás 2013. évben adósságállománnyal, sem rövid-, sem hosszú
lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.
Pénzkészlet változása

(11)

A Többcélú Társulás 2013. I. félévi záró pénzkészlete 0 e/Ft, a pénzeszköz
változásának levezetését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Közvetett támogatások

(12)

A Többcélú Társulás a 2013. I. félévben közvetett támogatást nem nyújtott.
Uniós források

(13)

A Többcélú Társulás Európai Uniós támogatású programot a 2013. I. félévben
nem valósított meg.

Melléklet:

1. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I.
félévi költségvetésének pénzügyi mérlege.
2. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I.
félévi bevételei, bevételi forrásonként.
3. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I.
félévi kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként.
4. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I.
félévi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai.
5. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2012. évi
támogatás értékű működési kiadásai.
6. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I.
félévi könyvviteli mérlege.
7. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I.
félévi vagyonkimutatás.
8. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I.
félévi pénzmaradvány kimutatás.
9. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I.
félévi pénzkészlet változás.
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Felelős:
Határidő:

Szász János Attila polgármester
2013. szeptember 30.

VIII. napirend
Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi feladatellátása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 146. § (1)
bekezdése alapján a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási
megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és a törvény rendelkezéseinek
megfelelően módosítják a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.
Az állami szerepvállalás megszűnése, a pályázati lehetőségek beszűkülése, valamint a
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásban rögzített feladatellátások megszűnése okán, a
Társulási Tanács 14/2013.(IV.26.) tt. határozata értelmében, a Kiskunfélegyházi Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. június 30-ai hatállyal jogutód nélkül történő
megszüntetésre került.
A képviselő-testület tagjai megkapták az előterjesztést, ami összefoglalja a Kiskunfélegyházi
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanács által hozott döntéseket,
határozatokat, valamint rögzíti a Társulás 2013. évi munkatervének I. félévben történt
teljesítését, melyet a Társulási Tanács 2013. június 28-ai ülésén 42/2013.(VI.28.) határozattal
elfogadott.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket a Kiskunfélegyházi
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi feladatellátásával kapcsolatban.
Hozzászólás nem lévén, kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a határozattervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
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152/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi
feladatellátása tárgyában
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, a
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács által hozott döntéseket, határozatokat összefoglaló, valamint a Társulás
2013. évi munkatervének I. félévben történt teljesítéseit tartalmazó
előterjesztést.

Felelős:

Szász János Attila polgármester

Határidő:

2013. szeptember 30.

IX. napirend
Előterjesztés a Központi Háziorvosi Ügyelet
szolgáltatási helyének tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A központi háziorvosi ügyelet által használt helyiségek szűkössége miatt már évek óta
napirenden volt a Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulásban egy új szolgáltatási hely
biztosítása, melynek kijelölése sürgőssé vált a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi
Telephelyén tervezett felújítás miatt is, hiszen az érinti a jelenleg erre a célra használt
helyiségeket is. A kórház – mely fenntartóváltás miatt már nem az önkormányzathoz tartozik
- másik rendelőt nem tud felajánlani.
A szolgáltatónk, az Emergency Service Kft. szeretne egy kulturált, komfortos, minden
szakmai feltételnek maradéktalanul megfelelő, valamint jól megközelíthető helyen lévő
rendelőbe költözni. Így azt a felajánlást tette, hogy a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
a tulajdonában lévő, Kossuth Lajos utca 10. szám alatt található egykori Kommendás Hivatal
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épületének rendelkezésre bocsátása esetén az épületnek a központi orvosi ügyelet által
használandó részének felújítását a cégcsoportjukon belüli vállakozáson keresztül vállalnák.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata díjmentesen biztosítaná az állványrendszert a
munkálatokhoz, napi 3 fő közmunkást, valamint a keletkező építési törmelék elszállítását, míg
a központi háziorvosi ügyeletben résztvevő többi önkormányzatot a felújításból adódó plusz
költség nem terhelné.
A felújítás összes költsége: 17.129.189,- Ft.
Nagy János képviselő
A felújítás összegéből egy vadonatúj házat lehetne építeni, amiben részarányunk is lehetne.
2014. évben a közbeszerzési eljárás keretében elnyert ügyeleti ellátás lejár. Nem biztos, hogy
Ők nyerik meg újra, mégis hogyan kérnek 17 millió forintot.

Homoki-Szabó József képviselő
Tele vagyok kételyekkel, abszolút nem az emberekről szól ez az egész, hanem csak gazdasági
oldala van. Valahová fordulnunk kellene ez ügyben segítségért, mivel csak a profitra megy a
dolog. Próbáljunk már az orvosi ügyeletnek utána nézni, hogyan látják el a feladatot. Egészen
súlyos pénzeket vesznek el az OEP-től és az önkormányzattól.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ez egy gazdasági vállalkozás, az hogy hogyan van ellátva a feladat őket nem érdekli.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

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

153/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Központi Háziorvosi Ügyelet
szolgáltatási helye
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzata támogatja, hogy Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata a 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 10. szám alatti, egykori
Kommendás Hivatal épületében biztosítson helyet a Központi Háziorvosi
Ügyelet számára, valamint támogatja a Szolgáltató jelen határozat 1.
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mellékleteként csatolt szándéknyilatkozatában szereplő felújítások saját
költségére történő elvégzését.

Felelős: Szász János polgármester
Határidő: 2013.szeptember 30.

X. napirend
Előterjesztés az Emergency Service Kft.-vel kötött
szerződés módosítása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen az Emergency Service
Kft.-vel kötötte meg településünk a központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződést. A szerződés 3. pontjának utolsó francia bekezdése szerint:
„Szolgáltató a feladatot munkanapokon, 17.00 és másnap 07.00 óra között, valamint
munkaszüneti és ünnepnapokon két orvos, egy ápoló és egy gépkocsivezető összetételű
ügyeleti sorral, valamint egy fő gyermekorvos és egy fő ápoló összetételű ügyeleti sorral
végzi.”
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 2. melléklete a szerződés aláírásakor még nem
tartalmazott arra vonatkozóan előírást, hogy egy adott területet lakosságszámarányosan hány
orvos lásson el. A fenti jogszabályt azonban módosította a 27/2012. (IX.18.) EMMI rendelet
9. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 20. pontja, így az eddig szakmai ajánlások alapján
meghatározott létszámot a jogszabály immáron kifejezetten és egyértelműen meghatározta,
mely szerint 40.000 ellátandó lakosságszámig elegendő 1 fő orvossal ellátnia az ügyeletet.
Mivel a központi háziorvosi ügyeletet alkotó települések lakosságszáma összesen 38875, ebbe
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a kategóriába tartozunk, ugyanakkor a helyettesítés, valamint a házhoz történő kiszállás miatt
a szolgáltatás biztonságos ellátása érdekében továbbra is 2 fő orvossal érdemes az ügyeletet
működtetni, viszont külön gyermekorvos foglalkoztatása a hozzá tartozó ápolóval
helyettesíthető, hiszen az ügyeletet ellátó orvosok vegyes praxisú orvosok.
A fentiek alapján a szerződés 3. pontjának utolsó francia bekezdését az alábbi szövegre
javasolják az előterjesztés szerint módosítani 2013. október 1. napjával: „Szolgáltató a
feladatot munkanapokon, 17.00 és másnap 07.00 óra között, valamint munkaszüneti és
ünnepnapokon két orvos, egy ápoló és egy gépkocsivezető összetételű ügyeleti sorral végzi.”
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Toldi Zsolt jegyző
Tegnap Pálmonostorán az együttes ülésen a határozat-tervezetet a következőkkel egészítették
ki: ….„a két orvos közül egyik minden esetben a felsorolt vegyes praxisú orvosok közül kerül
kiválasztásra: Dr. Forgács Erika, Dr. Szabó Gyula, Dr. Értekes Tibor, Dr. Tóth Zsolt, Dr.
Szűcs Kornél. Az ügyeleti beosztás elkészítése a fenti orvosok feladata.”

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén kérem a képviselő-testület tagjai, hogy a kiegészítéssel együtt
fogadják el a határozat-tervezetet.

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

154/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Emergency Service Kft-vel kötött
szerződés módosítása
H A T Á R O Z A T:
1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 2.
mellékletének módosulása következtében Petőfiszállás Község
Önkormányzata az Emergency Service Kft.-vel 2011. május 26. napján
kötött, a központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási
szerződés 3. pontja utolsó francia bekezdését 2013. október 1. napjával az
alábbi szövegre módosítja: „Szolgáltató a feladatot munkanapokon, 17.00
és másnap 07.00 óra között, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon két
orvos, egy ápoló és egy gépkocsivezető összetételű ügyeleti sorral végzi
az alábbiak szerint:
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a két orvos közül egyik minden esetben a felsorolt vegyes praxisú orvosok
közül kerül kiválasztásra:
a) Dr. Forgács Erika,
b) Dr. Szabó Gyula,
c) Dr. Értekes Tibor,
d) Dr. Tóth Zsolt,
e) Dr. Szűcs Kornél.
Az ügyeleti beosztás elkészítése a fenti orvosok feladata.”
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
3. Tekintettel arra, hogy a szerződés közbeszerzési eljárás alapján lett
megkötve a szerződés módosításáról szóló hirdetmény feladásának bruttó
50.000,- Ft költségét az önkormányzat tartaléka terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző, dr. Torma Andrea aljegyző
2013. szeptember 30.

XI. napirend
Előterjesztés a Kossuth Lajos u. 45. szám alatti ingatlan
vételi ajánlatának tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A Kossuth u. 45. szám alatti ingatlan örökösei felajánlották az ingatlant megvételre az
önkormányzatnak. Az ingatlant bútorozott állapotban adnák el , 5,5 millió forint vételárért.
Egy közösségi ház kialakítása lenne az álmom. Reggelente a közmunkások itt vennék fel a
munkát, a szerszámokat itt tennék le. A gazdasági épületben 2-3 hízót lehetne hizlalni, a
garázs jó lenne a másik terepjárónak. A legvégső ár 5 millió Ft, lentebb nem engedik az árat.
A felhasználásáról el lehetne gondolkodni, akár az is lehetne, hogy a falugazdász itt látná el a
munkáját, vagy egy falumúzeumot is lehetne kialakítani. Nem családnak gondolnám kiadni az
épületet.
Nagy János képviselő
Kívülről a kőpor le van verve egy helyen, belülről ez érezhető-e?
Szász János polgármester
Belülről jó állapotban van, de az a véleményem, hogy a képviselőkkel menjünk el és nézzük
meg az ingatlant.
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Homoki-Szabó József képviselő
Az ár-érték aránya jó az épületnek, a funkcióját illetően lehetne családok átmeneti otthona is.
Most is szükség lenne 2-3 hónapra valakinek. Feltétlenül meg kellene nézni az ingatlant,
mielőtt döntenénk a vásárlást illetően.
Nagy János képviselő
Az értékbecslő szakember által felértékelt ingatlanértéket én elfogadom. A bútorokra
sokallom a 800.000,- Ft-ot, tulajdonképpen nincs is szükségünk a bútorokra.
Szász János polgármester
Meg kell nézni minden részét az ingatlannak, a melléképület részéről én támogatnám a
megvásárlását.
Több hozzászólás nem lévén kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy
az ingatlan megvásárlásáról csak az épület megtekintése után döntenek.

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

155/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Kossuth L. u. 45. szám alatti ingatlan
vételi ajánlata
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester a – Kossuth L. u. 45. szám alatti ingatlan vételi ajánlatáról
szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a Petőfiszállás, Kossuth L. u. 45.
szám alatti ingatlan megvásárlásáról az épület megtekintése után dönt.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos

XII. napirend
Előterjesztés a Kossuth Lajos u. 51. szám alatti ingatlan
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vételi ajánlatának tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A Kossuth L. u. 51. szám alatti ingatlan tulajdonosa megvételre ajánlja az ingatlanát 5 millió
forint vételárért. Az ingatlan megvásárlását nem javaslom.
Rádi Györgyi képviselő
Az ingatlan megvásárlását személy szerint nem támogatom.
Homoki-Szabó József képviselő
Az ingatlan megvásárlásától tekintsünk el.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a képviselő-testületnek az elhangzottakat.

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

156/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Kossuth L. u. 51. szám alatti ingatlan
vételi ajánlata
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Szász
János polgármester a – Kossuth L. u. 51. szám alatti ingatlan vételi ajánlatáról
szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a Petőfiszállás, Kossuth L. u. 51.
szám alatti ingatlant a képviselő-testület nem kívánja megvásárolni.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

XV. napirend
Előterjesztés a külterületi utak javítása tárgyában
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Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Az autópálya átjáró után egy 22 méter hosszú, 3 méter szélességű szakaszon az út járhatatlan.
Az út javítására árajánlatokat kértem, az ÚTÉPKER KFT árajánlata volt a legkedvezőbb, akik
a község iránt érzett szimpátiából nagyon kedvező árajánlatot adtak.
Nagy János képviselő
Szintén azon az útszakaszon a buszfordulónál van egy bukkanó, azt is jó lenne feltölteni.
Szász János polgármester
A bolt környékén is fel kellene tölteni azt a területet ahol parkolni szoktak az autók.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

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

157/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Előterjesztés a külterületi utak
javítása tárgyában
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Szász
János polgármester a – külterületi utak javításáról szóló – előterjesztését és úgy
határoz, hogy az autópálya felüljáró utáni önkormányzati tulajdonban lévő
útszakasz javításának megvalósítására az ÚT-ÉP-KER
97 KFT.
/Kiskunfélegyháza, Szegedi út 73./ ajánlatát fogadja el, mely szerint a
kivitelezés összköltsége 245.000,- Ft + ÁFA.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős:

Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
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Határidő: azonnal

XVI. napirend
Előterjesztés felsőfokú képzésben részt vevők
egyszeri támogatása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatalok közül többen jelezték már nálam,
hogy szeretnének támogatást kapni az önkormányzattól, mivel a beiskolázási költségek igen
magasak.
Homoki-Szabó József képviselő
Javaslatom, hogy kapjon mindenki aki egyetemen, vagy főiskolán nappali tagozaton folytatja
a tanulmányait.
Szász János polgármester
Évekkel ezelőtt már támogatta a testület a főiskolásokat, akkor minden hallgató kapott
10.000,- Ft anyagi támogatást.
Dr.Torma Andrea aljegyző
A támogatás az alábbi feltételek mellett lene adható: petőfiszállási lakhely, főiskola, vagy
egyetem nappali tagozatos hallgatói jogviszonyt alátámasztó iskolai igazolás, írásban
benyújtott kérelem a képviselő-testülethez.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
158/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Felsőoktatási intézményben továbbtanulók
anyagi támogatása
H A T Á R O Z A T:
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – felsőoktatási intézményben továbbtanulók anyagi
támogatásáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a főiskolán, vagy
egyetemen tovább tanuló helyi fiatalok részére 10.000,- Ft anyagi támogatást
nyújt a saját költségvetése terhére.
A képviselő-testület az anyagi támogatás folyósításánál az alábbi szempontokat
kéri figyelembe venni:
• Főiskolán, vagy egyetemen folytatott tanulmányok,
• Nappali tagozatos képzés,
• Iskolalátogatási igazolás bemutatása,
• Írásban benyújtott kérelem a képviselő-testülethez,
• Benyújtási határidő: 2013. október 15.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a határozat hirdetmény
útján történő közzétételéhez.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Határidő:
Felelős.

folyamatos
Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

XVII. napirend
E g y e b e k:
a.)

Előterjesztés Engesztelő Zarándokút tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Az Engesztelő Zarándokút célja az egész országot átszelő 890 km-es zarándokút kiépítése, a
már meglevő kerékpár urak összeköttetése egy országos hálózatba. Az útvonal szabályos
keresztformát alkot. A négy égtáj felöl indul: keletről Pálháza – Komlóska, délről Röszke,
nyugatról Sopron, északról Esztergom. Mindegyik út Budapestre érkezik. A kerékpárút
lehetőséget ad kerékpáros és gyalogos túrázásra, zarándoklatra. Azért szükséges a zarándokút,
mert a lakosság 70 %-a nem jár nyaralni, nem engedheti meg magának az üdülést. Ez az
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úthálózat pedig alkalmas egynapos, többnapos kirándulások megtételére is. Ez élénkíti a
turisztikai forgalmat és bejárhatóvá teszi az egész országot.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák ezt az elképzelést.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
159/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Engesztelő zarándokút megvalósítása
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete üdvözli az
Engesztelő Zarándokút megvalósításáról szóló kezdeményezést, céljaival,
szellemiségével, értékrendjével egyetért.
A képviselő-testület kéri országunk egyházi és világi vezetőit, hogy támogassák
és tegyék lehetővé az Engesztelő Zarándokút kiépítését a településünk
közigazgatási területén és az országunkat átszelő teljes hosszban.
Kérjük, hogy Magyarország Kormánya kiemelt beruházásként kezelje az
Engesztelő Zarándokút kiépítését.
Határidő: 2013. szeptember 20.
Felelős: Szász János polgármester

b.)

Előterjesztés a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom
tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Komlóska Község Önkormányzata kéréssel élt a képviselő-testület felé, hogy támogassuk a
Világ Királynője Engesztelő Mozgalmat és járuljunk hozzá céljaik megvalósításához. A Világ
Királynője Engesztelő Mozgalom szeretné megépíteni a nemzet Engesztelő Kápolnáját.
Kérik a képviselő-testületet, hogy adományukkal járuljanak hozzá céljaik megvalósításához.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:

160/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom
anyagi támogatása
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom
kezdeményezéseiről szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a Világ
Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak megvalósításához 10.000,- Ft
összegű adományt nyújt a saját költségvetése terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az adományt a Világ
Királynője
Engesztelő
Mozgalom
11734169-20012199
számú
bankszámlaszámára utalja át.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendeletmódosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Határidő: 2013. szeptember 20.
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

c.) Előterjesztés az Országos Egyesület A Mosolyért
Közhasznú Egyesület támogatása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
A Mosolyért Közhasznú Egyesület megkereséssel élt felénk, hogy 2013. évben a
Kiskunfélegyházi Mentőállomásnak sürgősségi diagnosztikai eszközöket szeretnének átadni,
melyek a mindennapi sürgősségi ellátásokat segítik elő a térségben. Kérik, hogy
adományunkkal járuljunk hozzá a fenti eszközök beszerzéséhez.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a költségvetés terhére, 10.000,- Ft összegű támogatást
biztosítsanak a fenti cél megvalósítása érdekében.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
161/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Országos Egyesület A Mosolyért
Közhasznú Egyesület támogatása
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület
támogatásáról szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy az Országos
Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesületnek – sürgősségi diagnosztikai
eszközök beszerzéséhez a Kiskunfélegyházi Mentőállomásnak - 10.000,- Ft
összegű támogatást nyújt a saját költségvetése terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a támogatást az Országos
Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület 11600006-00000000-13803339.
számú bankszámlaszámára utalja át.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendeletmódosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

d.)

Előterjesztés a Pártház bérletére vonatkozó kérelem
tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Bakó-Bartucz Anita Mária és Bakó János pálmonostori lakosok kérelemmel fordultak felénk,
hogy a községben szeretnének letelepedni, albérletet szeretnének bérelni, melyre havi
20.000,- forintot tudnak fordítani.
Jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan ingatlan amit albérlet címen ki tudnánk adni.
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Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
162/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
A volt Pártház bérletére vonatkozó
kérelem
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a volt Pártház bérletére vonatkozó kérelemről szóló előterjesztését és úgy határoz, hogy az önkormányzatnak jelenleg nem áll
rendelkezésére olyan ingatlan, amely albérlet jogcímén kiadható volna.
Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester

e.)

Tájékoztatás a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
2014. január 01-től történő ellátása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A 2012. november 26-án a parlament által elfogadott, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény teljesen új helyzetet teremtett a hazai hulladékkezelési közszolgáltatásban.
A törvény egyrészt előírja, hogy a 2013. január 1-jei hatálybalépésekor működő
közszolgáltatóknak 2014. június 30-ig hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt és az
ÖHÜ által kiadott minősítést kell szereznie, másrészt 2014. január 1. napjától
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység kizárólag nonprofit gazdasági társasági
formában végezhető.
A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonosai és a Csongrádi Víz-és Kommunális
Kft. tulajdonosai és a Csongrád Víz-és Kommunális Kft. tulajdonosai az FBH-NP
Közszolgáltató Kft-be olvadtak be, jogutódlással.
Toldi Zsolt jegyző
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Ez az előterjesztés egy írásos tájékoztatás a telephely és a cégváltozás bejegyzésére
vonatkozóan.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a tájékoztatást.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
163/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
2014. január 01-től történő ellátása
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2014. január
01-től történő ellátásáról szóló előterjesztését és úgy határoz, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatást tudomásul
veszi.

f.)

Előterjesztés Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezettel kötött haszonbérleti szerződésünk lejárt. Új
szerződést kell kötnünk. Javaslom, hogy egy évre adjuk ki haszonbérbe ezeket a földeket.
Czombos Ferenc alpolgármester
Magasabb bérleti díjat kellene megállapítani ezekért a földekért.
Homoki-Szabó József képviselő
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Nem gondolnám, hogy emelni kellene a haszonbérleti díjon, eddig is sok támogatást kaptunk
tőlük.
Czombos Ferenc alpolgármester
Másképp is meg lehet közelíteni ezt, nem kellene ezeket a területeket bérbe adni. Be kellene
jelentkezni földhasználóként, hogy a területalapú támogatást meg tudjuk kapni. Ha nem is
ültetünk bele semmit, gyomtalan állapotban kell tartani.
Nagy János képviselő
Azt a területet ami messze van hagynánk, ami közel van azt művelnénk és így mi vennénk fel
a támogatást.
Szász János polgármester
Jobban át kell gondolni ezt, a föld megművelésének, egész éves rendbe tartásának is komoly
költségei vannak. Véleményem szerint most még adjuk ki egy évre ezeket a területeket
haszonbérbe.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
164/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok haszonbérleti szerződésének
meghosszabbítása
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok haszonbérleti
szerződésének meghosszabbításáról szóló - előterjesztését és úgy határoz, hogy
a Petőfiszállás 010/86., 026/20., 059/75. és a 0172/8. hrsz.-ú önkormányzati
földterületeket haszonbérbe adja 2000,- Ft/AK/év haszonbérleti díjért, 2014. 08.
31. napjáig a petőfiszállási Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet Petőfiszállás,
Kossuth u. 3. szám alatti haszonbérbe vevőnek.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen
határozat mellékletét képező Haszonbérleti szerződést.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Határidő: azonnal
Felelős. Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
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g.)

Tájékoztatás „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”
programsorozat támogatása

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2013.
szeptember 28-29-én megrendezésre kerülő „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”
programsorozatban való részvételhez.
A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely vállalja, hogy csatlakozik a 2013.
szeptember 28-29-én az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozathoz,
amelynek keretében a településen napközbeni programokkal rendezvényt szervez és
csatlakozik az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz. Továbbá egy programelemet egy
országosan meghatározott időpontban kezd meg, a programsorozat arculati elemeit tartalmazó
plakátot a rendezvények időtartama alatt közzéteszi.
Önkormányzatunk az alábbi nyilatkozatot tette: „Petőfiszállás Községi Önkormányzat
csatlakozni kíván az "Itthon vagy - Magyarország szeretlek -" programsorozathoz az alábbi
rendezvényekkel: Rendezvény címe: Szent Mihály Napi Sokadalom 2013.09.28-án: játszóház,
kézműves foglalkozások, kemencés ételek készítése, aprók tánca, táncház. Felmerülő
költségek az alábbiak szerint: kézműves eszközök (papír költség, ragasztó stb.) beszerzése,
zenészek költsége, élelmiszer számlák. 2013.09.29-én csatlakozunk a tűzgyújtáshoz,
máglyagyújtással. Önkormányzatunk az 50/2013-as BM rendelet 1§ (2) bek. a,b,c pontban
foglaltakat vállalja.”
Így a település lakosságszáma alapján maximálisan igényelhető támogatás: 250.000,- Ft azaz
Kettőszázötvenezer forint. Ez a támogatási összeg a rendezvénnyel összefüggő kiadásokra
használható fel.
Gyöngyösi Péter képviselő
Csatlakozunk az országos kezdeményezéshez. Lesz táncház kicsiknek, nagyoknak, kézműves
foglalkozás, íjászat. A kapott támogatási összeggel november 30-ig kell elszámolni.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vegyék tudomásul a tájékoztatást.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
165/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
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Tájékoztatás „Itthon vagy – Magyarország
szeretlek” programsorozat támogatása
tárgyában
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat
támogatásáról szóló - tájékoztatását és úgy határoz, hogy a tájékoztatását
tudomásul veszi.

h.) Faluházban lévő számítógépek selejtezése
és laptopok vásárlása
Szász János polgármester
A Faluházban 3 db számítógép vár leselejtezésre. Helyettük 2 db laptopot szeretnének
vásárolni. Jelenleg központi forrásból 120.000,- Ft áll rendelkezésre, és ezt kellene még
megtoldani 30.000,- Ft összeggel. Ennek a két laptopnak nem kellene külön helyiség 1 db zárt
szekrényben is el lehetne zárni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ezt a 30.000,- Ft összeget én nagyon keveslem, nem biztos, hogy 150.000,- Ft-ból lehet két
darab laptopot vásárolni.
Szász János polgármester
Emeljük fel az összeget 40.000,- Ft-ra és kérem, hogy ezt az összeget szavazza meg a
testület.

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

166/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Faluházban lévő számítógépek
selejtezése és laptopok vásárlása
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H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – Faluházban lévő számítógépek selejtezése és laptopok
vásárlásáról szóló - előterjesztését és úgy határoz, hogy a Faluházban lévő
számítógépek selejtezéséhez hozzájárul.
A Képviselő-testület a Faluházba 2 db laptop vásárlásához 40.000,- Ft ot biztosít
a központi költségvetésből rendelkezésre érdekeltségnövelő forrás
kiegészítéseként a saját költségvetése terhére.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendeletmódosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

i.) Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskolába
bútorbeszerzés tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A felszámolás alatt lévő DATÉSZ Zrt-től árajánlatot kaptunk irodai bútorokra. Ezeknek a
bútoroknak a megvásárlásával szeretném segíteni az iskolát, de természetesen az
önkormányzat is használna fel belőlük.
Rádi Györgyi képviselő
A fogasok jók lennének a művelődési házba.
Homoki-Szabó József képviselő
A porszívó jó lenne a tanyagondnoki szolgálat gépkocsijának a takarításához. A porszívó
mellé egy magas nyomású mosót is jó lenne vásárolni.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a jegyzékben szereplő eszközök
megvásárlásához.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:
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167/2013. (IX. 18.) ÖKT. határozat
Bútorbeszerzés a Petőfi Sándor
Általános Iskolába
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – bútorbeszerzés a Petőfi Sándor Általános Iskolába tárgyú
- előterjesztését és úgy határoz, hogy a DATESZ Zrt. Szeged, Szilágyi u. 2.
szám alatti Zrt. árajánlatában szereplő bútorokat és egyéb eszközöket
megvásárolja 114.300,- Ft vételárért.
A képviselő-testület a tanyagondnoki szolgálat gépkocsijainak tisztításához 1 db
magasnyomású mosó /sterimó/ vásárlásához hozzájárul.
A fentiek megvalósulása után a Képviselő-testület a költségekről részletes
tájékoztatást kér.
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a jegyzőt, hogy a
következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület
ülését 19 óra 30 perckor bezárom.
K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

Torma István

Homoki-Szabó József

jegyzőkönyv-hitelesítők
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