JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a
Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről.
Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Szász János polgármester
Gyöngyösi Péter képviselő
Nagy János képviselő
Rádi Györgyi képviselő
Torma István képviselő

(4 fő képviselő-testületi tag)

Tanácskozási joggal jelen van:
Toldi Zsolt jegyző
Dr. Torma Andrea aljegyző
Lőrincz Erika gazdálkodási munkatárs
Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Meghívottként jelen van:
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Lőrincz Erika gazdálkodási munkatárs
Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Szász János polgármester
12 óra 20 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 4 fő jelen van, így a polgármesterrel jelen van 5 fő.
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Nagy János és Gyöngyösi Péter képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5
igen) szavazattal elfogadja a 2014. február 5-i testületi ülés
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jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett
javaslatot.

Szász János polgármester
Az egyebek napirendi pontokat javaslom kibővíteni az alábbiakkal:
b.) előterjesztés a falusi disznóvágás rendezvény tárgyában
c.) Egyéb tájékoztatás
d.) Játszótér kialakításáról tájékoztatás
e.) Művelődési háznál tárolóhelyiség kialakítása
f.) Fogászati ellátással kapcsolatos észrevételek
Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)
1.)

Előterjesztés a Közös Hivatal 2014. évi költségvetésének tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

2.)

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

3.)

Előterjesztés a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
tárgyában
(A szabályzatot terjedelmére való tekintettel az Önkormányzati Hivatalban lehet
megtekinteni.)
Előadó: Szász János polgármester

4.)

Előterjesztés a Községi Önkormányzat középtávú tervének elfogadása tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

5.)

Előterjesztés a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda nyári zárva tartásának engedélyezése
tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt körjegyző

6.)

Szóbeli tájékoztatás erdőgazdálkodási bírság tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

7.)

Egyebek:
Előadó: Szász János polgármester
a.) Szóbeli tájékoztatás a Településrendezési terv módosítása tárgyában
b.) Előterjesztés a falusi disznóvágás rendezvény tárgyában
c.) Egyéb tájékoztatás
d.) Játszótér kialakításáról tájékoztatás
e.) Művelődési háznál tárolóhelyiség kialakítása
f.) Fogászati ellátással kapcsolatos észrevételek
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5
igen) szavazattal elfogadja a 2014. február 5-i testületi ülés
napirendjére tett javaslatot.
I. napirend
Előterjesztés a Közös Hivatal 2014. évi költségvetésének
tárgyában
Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés-tervezete a 2013. évi tapasztalatok
alapján került összeállításra. Az önkormányzatok finanszírozása ez évben is
feladatfinanszírozás alapján történik. A közös hivatal esetében az elismert dolgozói létszám
szerint történik a finanszírozás, amely 2014. évben 13,75 fő. Az egy főre jutó támogatás
4.580.000,-Ft/fő. Mindezek alapján a közös hivatalra jutó állami támogatás 62.975.000,- Ft,
melyet ez évben a székhely település önkormányzata kap meg.
Ezen összeg a társult önkormányzatok megállapodásának megfelelően lakosságszám
arányosan kerül felosztásra a települések között.
Pálmonostora és Petőfiszállás községek vonatkozásában az állami támogatás fedezi a
kiadásokat, illetve még „felhasználható” maradvány is jelentkezik, melynek felhasználásáról a
testületek döntenek.
Gátér Község Önkormányzatának 772 e Ft-al kell hozzájárulnia a közös hivatal rá eső
kiadásaihoz, mivel esetükben az állami támogatás nem fedezi a kiadásokat.
A közös hivatal költségvetése a székhely település önkormányzatának költségvetési
rendeletébe épül be.
Rádi Györgyi képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja, azzal a feltétellel,
hogy Petőfiszállás vonatkozásában a felhasználható maradványt a dologi kiadások
előirányzatban szerepeltessék.
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a Közös Hivatal 2014. évi költségvetését azzal a
kiegészítéssel, hogy Petőfiszállás vonatkozásában a felhasználható maradvány a dologi
kiadásoknál szerepeljen.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

5/2014. (II. 5.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek
Körjegyzőségének 2014. évi költségvetése
H AT Á R O Z A T :
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi Zsolt jegyző – a
Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről készített –
előterjesztését és azt a testületek együttes ülésén az alábbiak szerint elfogadásra javasolja
azzal, hogy Petőfiszállás település tekintetében az 1 064 e Ft maradvány a dologi kiadások
előirányzatba kerüljön beépítésre.
1./ Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei
együttes ülésükön a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetését
63.747 e Ft bevétellel és,
63.747 e Ft kiadással állapítják meg.
2./ Az intézmény működtetését biztosító finanszírozási összetétel :
a.)

Állami támogatás
62 975 000 Ft
13,75 fő elismert létszámra
4 580 000,- Ft/fő
Települések közötti megosztás lakosságszám alapján:
Petőfiszállás 1565 fő
22 257 424 Ft
Pálmonostora 1872 fő
26 623 577 Ft
Gátér
991 fő
14 093 999 Ft
Összesen:
4428 fő

b.)

Önkormányzati hozzájárulás
Gátér Község Önkormányzata hj

772 000 Ft
772 000 Ft

3./ Az intézmény kiadása
Megnevezés
Petőfiszállás Pálmonostora Gátér
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 12 718
13 370
9 968
MUNKAADÓKAT TERHELŐ
3 381
3 627
2 679

Összesen
36 056
9 687
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JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS
HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
ÖSSZESEN
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Felhasználható
Összesen

5 094
1 064
22 257

5 070
4 557
26 624

2 219
14 866

4./ A költségvetési szerv engedélyezett létszámkerete (fő)
Megnevezés
Petőfiszállás Pálmonostora Gátér
Köztisztviselők
4,5
4
3
Jegyző
Aljegyző
Adminisztratív
Összesen

12 383
5 621
63 747

Összesen
11,5
1
1
0,5
14

Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

II. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Szeretném megköszönni a két pénzügyes kolléganő munkáját a költségvetés elkészítéséért.
Az önkormányzatok finanszírozása ez évben is a feladatfinanszírozással valósul meg.
Változás az előző évhez képest, hogy a Közös Hivatal finanszírozását ez évben teljes
egészében a székhely település kapja meg. A finanszírozásból Petőfiszállásnak és
Pálmonostorának még marad felhasználható kerete, míg Gátér Önkormányzatának 772 e Ft-ot
kell hozzá tennie.
Az előző évben az óvoda visszakerült az önkormányzathoz, így ez évtől a finanszírozását
teljes évre mi kapjuk. Az óvodára kapott állami támogatás 22.422 e Ft, míg a tervezett kiadás
30.710 e Ft.
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Az Önkormányzat 2014.évben 288.737 e Ft-ból gazdálkodhat. Ez évben az állami támogatás
összege 143.803 e Ft. Az iparűzési adó-erőképesség szintje miatt 14.470.058 Ft-ot vontak el
az önkormányzattól. Kiugróan magas összeget – 23.227 e Ft-ot kaptunk közvilágítási
feladatra, mely önkormányzatunknak alig több mint, 2 millió forintjába kerül. Reményeink
szerint önkormányzati kötelező feladatainkra fel tudjuk használni és nem kell azt
visszafizetni.
A gyermekjóléti szolgálatra 618 e Ft-ot, szociális étkeztetésre személyenként 55.360 Ft-ot,
míg a tanyagondnoki szolgálatra körzetenként 2.500 e Ft-ot kapunk.
Közhatalmi bevételként 60.060 e Ft-ot tervezünk, melyből az iparűzési adó tervezett összege
55.000 e Ft.
A működési bevételek a bérleti díjakat, az étkezési térítési díjat, a továbbszámlázott
szolgáltatás díját, a kamatbevételt és az ÁFA bevételt foglalja magában.
A fejlesztési célra átvett pénzeszköz a piac beruházáshoz elnyert támogatást tartalmazza.
A 2013.évről áthozott szabad pénzmaradvány összegét 40.000 e Ft-ra becsüljük. Ennek
kapcsán szólni kell arról, hogy 2013.évben is már feladatfinanszírozás volt az
önkormányzatokat érintően, melynek elszámolása még nem történt meg. A beszámoló
elkészültét követő felülvizsgálatkor derül majd ki, hogy lesz-e visszafizetési kötelezettség.
Bevételeinkről elmondható, hogy biztos fedezetet nyújtanak a működtetéshez és még némi
fejlesztésre is jut.
A személyi juttatásnál változás, hogy a Művelődési háznál a takarítónő átvételre került az
iskolától az Önkormányzathoz. A reprezentációra összesen 1.200 e Ft-került tervezésre.
A járulékok a bérek után fizetendő szociális hozzájárulási adót tartalmazzák.
A dologi kiadások a 2013. évi tapasztalati adatok alapján kerültek meghatározásra. Szerepel
benne az útjavításra 1.000 e Ft.
Az óvodánál felhalmozási kiadásra 500 e + áfa, azaz 635 e Ft került beépítésre, ezen felül
még a beadott igényükben szerepelnek 2.130 e Ft összegben különböző fejlesztési feladatok,
tételek. Pl. nyitott terasz, sószoba, szekrény, fűnyíró, szivattyú, számítógép stb. Ezekről a
Tisztelt Képviselő-testületnek kell döntenie, és azok a tartalék terhére engedélyezhetőek.
Az elkülönítés miatt a felhalmozási kiadásoknál szerepel, de a hivatali működtetéshez kellene
felhasználni a Közös Hivatal szabad pénzét, melyből Petőfiszállásé 1.064 e Ft.
A tartalék tervezett összege 69.713 e Ft, mely fedezetet nyújthat a biztonságos
működtetéshez, ugyanakkor számolni kell az esetleges állami támogatás visszafizetési
kötelezettséggel, mely a tartalék terhére történhet.
Két dologban kérném a képviselő-testület hozzájárulását; a gyermekjóléti szolgálatnál
dolgozó Zsótér Ágnes órabérét javasolnánk a képviselő-testületnek felemelni 1.150,- Ft/óra
összegre a jelenlegi 1.000,.Ft/óra díjról. A másik javaslat, hogy a Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó karbantartó munkabérének a korrigálását kellene megtenni. Sokat
dolgozik, akár munkaidőn kívül is. Én a br. 110.000,- Ft/hó összegű bért támogatnám.
Kérem a képviselő-testület véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban.
Rádi Györgyi képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és tárgyalásra alkalmasnak ítélte.
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Legalább a szakmunkás minimálbért, a br. 118.000,- Ft/hó összeget javasolnám.
Nagy János képviselő
Elfogadom, sőt támogatom az elképzelést. Az érintett dolgozó esetében a magasabb összeget
is támogatnám, de tudom, hogy ez bérfeszültséget okozna.
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Rádi Györgyi képviselő
A karbantartó bérének a korrigálásával egyet értek.
Rádi Györgyi képviselő
Magas összeget 23.227.000,- Ft-ot kaptunk közvilágítási feladatra, hogyan tudjuk felhasználni
ezt az összeget? Miből ered ez a magas finanszírozás?

Szász János polgármester
Az állami támogatás része ez az összeg. Kértünk konkrét állásfoglalást arra vonatkozóan,
hogy közvilágításon kívül mire lehet felhasználni. Konkrét állásfoglalást eddig nem kaptunk
erre, addig nem költjük el a pénzt, amíg pontos információval nem rendelkezünk. Ez az
összeg benne van a 69.713.000,- Ft tartalék összegbe, tehát számolni kell az esetleges állami
támogatás visszafizetési kötelezettséggel.
Nagy János képviselő
Az iparűzési adó-erőképesség szintje miatt 14.470.058,- Ft-ot vontak el az önkormányzattól,
ezt az összeget nagy jó lett volna az iskolánkra fordítani. Félek tőle, hogy ezek az elvonások
csak folytatódnak.
Toldi Zsolt jegyző
A helyi adóbevételünk magas, ebből számítódik az adóerőképesség mértéke, ami miatt az
elvonás történt. Az Illász Bt-nél az üzlet bérleti díjánál elengedésre került az inflációval való
emelés összege. A mellette működő fodrász üzletnél ez az infláció elengedés 1.000,- Ft-ot
jelentene. Kérdésem, hogy hogyan építsük be a rendeletbe?
Nagy János képviselő
Az 1. számú mellékletben a munkanélküliek aktív korúak ellátásánál 10.465.000,- Ft szerepel,
ez hány főt érint ez. A könyvtári szolgáltatásoknál a kiadási oldalon 982.000,- Ft szerepel, új
tételként. Új tétel még az óvodánál a kiadási oldalon 30.710.000,- Ft.
Jónak találom a költségvetés kidolgozását, csak azt hiányolom, hogy nem látom a múlt évi
összegeket és így nem tudom összehasonlítani. Megalapozottnak látok nagyon sok dolgot, de
azért úgy látom, hogy egy kicsit a kiadások tervezésénél elengedtük magunkat.
Szász János polgármester
A számok nem azt mutatják, hogy elengedtük magunkat, inkább csak előrelátásról van szó.
Több ráhagyással terveztük a kiadásainkat. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket az összegeket el is
kell költeni.
Nagy János képviselő
Ha egyszer beterveztek bizonyos összegeket, akkor követelik is ezt rajtunk. Arra is kell
gondolni, hogy lesz jövő évi költségvetés is. Ha az állam elvonja a 14 millió forintot, romba
dönti a 2015. évi költségvetést.
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Rádi Györgyi képviselő
A Könyvtár tekintetében azért vannak úgy tervezve a dologi kiadások, hogy a könyvtár
fenntartója a Községi Önkormányzat. A feladatvállalás közös a Megyei Könyvtárral. A
könyvek beszerzését a Megyei Könyvtár biztosítja, így ebben a költségvetésben nincs szükség
könyvbeszerzésre. Előnyös ez az együttműködés.
Lőrincz Erika gazdálkodási munkatárs
Számszakilag a közvilágítási feladatra 23.227.000,- Ft-ot kaptunk állami támogatásként, de
csak 2.057.000,- Ft-ba kerül a közvilágítás. 21.000.000,- Ft-unk marad, amit remélhetőleg az
önkormányzat működésére fel tudunk használni és azt nem kell visszafizetni.

Toldi Zsolt jegyző
A munkanélküliek ellátása kb. 25-30 főt érint. Az óvoda visszakerült hozzánk. A személyi
juttatásnál az óvoda pedagógusoknál volt bérnövekmény, a személyi juttatásoknál én is látom
a növekedést. A dologi kiadásoknál ráhagyással terveztünk. Nagyon óvatosan kell bánni a
pénzzel, nehogy vissza kelljen fizetni. Olyan kiadásokba nem megyünk bele, amellyel
kapcsolatban ne kérnénk ki a testület támogatását.
Szász János polgármester
Megköszönöm a hozzászólásokat, amennyiben nincs több észrevételük a költségvetési
tervezettel kapcsolatban, az előterjesztést az Önök által meghozott döntések figyelembe
vételével szavazásra bocsátom.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 5 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
6/2014. (II. 5.) ÖKT. határozat
A Községi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének egyeztetése
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése tárgyban
készített - előterjesztését és a költségvetési rendelet elfogadásra történő
előkészítésénél az alábbi tételeket kéri figyelembe venni:
• A gyermekjóléti szolgálatnál Zsótér Ágnes családgondozó órabérének
emelése 1.150,- Ft/óra összegre.
• A karbantartó bérének emelése br. 110.000,- Ft/hó összegre.
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• A Nemcsok Beáta által bérelt Kossuth L. u. 10. szám /fodrász üzlet/ alatti
üzlethelyiség bérleti díjának inflációval történő emelésétől 2014. évben a
képviselő-testület eltekint.
Nagy János képviselő
A mostani kialakult havas utakra nagyon jó volt a homokszórás. El kellene gondolkodni, hogy
egy műtrágyaszórót beszerezni ami nyáron műtrágyaszórásra, télen pedig homokszórásra is
alkalmas lenne.

III. napirend
Előterjesztés a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzata tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Az óvoda SZMSZ-ét a terjedelmére való tekintettel nem küldtük ki a testületi tagoknak, itt a
hivatalban el lehetett olvasni.
A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény értelmében az SZMSZ és a házirend azon
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre
többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Ilyen
többletkötelezettség az SZMSZ-ben nem került rögzítésre, de az óvodavezető és mi is úgy
gondoltuk, hogy a testületnek legyen lehetősége megismerni és véleményt alkotni.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 5 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:
7/2014. (II. 5.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzata
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HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló – előterjesztését és a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal egyetért.

IV. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat
középtávú tervének elfogadása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.
Toldi Zsolt jegyző
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A.§-a értelmében a helyi
önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja
meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeinek valamint e törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét.
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek:
- helyi adóból származó bevétel,
- az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
- osztalék, a koncessziós díj és hozambevétel,
- tárgyi eszköz értékesítéséből bevétel,
- birság, pótlék és díjbevétel,
- kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
A törvényi kötelezettségünknek eleget téve kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a
mellékelt határozat-tervezet tárgyalják meg és fogadják el.
Rádi Györgyi képviselő
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A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az előterjesztés mellékletét képező
határozat-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 5 igen)
szavazattal a következő határozatot hozza:

8/2014. (II. 5.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás Községi Önkormányzat
középtávú terve

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester előterjesztését és a Községi Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és
saját bevételeit az alábbiak szerint határozza meg a 2014-es költségvetési évre és
az azt követő három évre.
adatok ezer Ft-ban
2014.

2015.

2016.

55.000

55.000

2017.
Kötelezettségek:
Az önkormányzatnak ilyen
kötelezettsége nincs.
Bevételek:
Helyi adó /iparűzési adó/
55.000
Önk.vagyon értékesítés

55.000
-

-

-

-
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Osztalék, hozam, kamat
700
Tárgyi eszköz értékesítés
Birság ,pótlék,díj
Kezességváll.kapcs.megtérülés
-

700

700

700

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:
55.700

55.700

55.700

55.700

Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Dr. Torma Andrea aljegyző

V. napirend
Előterjesztés a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
nyári zárva tartásának engedélyezése tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A Petőfiszállási Csicsergő Óvoda vezetője megküldte az óvoda nyári zárva tartásának
időpontját, mely az elmúlt évekhez hasonló időszakra tervezi, 2014. július 7-től – 2014.
augusztus 15-ig.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy engedélyezzék és hagyják jóvá a tervezett időpontot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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9/2014. (II. 5.) ÖKT. határozat
Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
nyári zárva tartása

HATÁROZAT :
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda nyári zárva tartásáról
szóló – előterjesztését, és az óvoda nyári zárva tartását az alábbi időpontban
határozza meg:
- 2014. július 7-től – 2014. augusztus 15-ig.
A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy az óvoda nyári zárva
tartásáról a szülőket határidőben értesítse ki.
Határidő: 2014. február 15.
Felelős: Szász János polgármester
Kőrös Anikó óvodavezető

VI. napirend
Szóbeli tájékoztatás erdőgazdálkodási bírság
tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
.
Szász János polgármester
Az októberi testületi ülés napirendje volt a 0161/70. hrsz-ú erdőterület megvásárlása. Akkor
tájékoztattam a képviselő-testület tagjait, hogy az Erdészeti Igazgatóság erdészeti bírságot
szabott ki a miatt, hogy a 2012. évi műszaki átvétel során megállapítást nyert, hogy a
tulajdonunkat képező erdőterületen nem állnak fenn a sikeres első erdősítés feltételei. Akkor
kérelemmel fordultunk az Erdészeti Igazgatósághoz, hogy az erdővédelmi bírság kiszabására
a terület tulajdonosai tekintetében ne kerüljön sor, hiszen nem tudtunk ezen
kötelezettségünkről az adott terület vonatkozásában de annak eleget kívánunk tenni a lehető
legrövidebb határidőn belül. Ezt követően az eljárást eljárási hiba miatt megszüntették. Pár
hónappal később megbírságoltak bennünket a miatt, hogy az erdősítés feltételei 2013. évre
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vonatkozóan sem állnak fenn. Megfellebbeztük és a fellebbezésünket elutasították. A
kérdésem az lenne a képviselő-testület felé, hogy kérjünk-e bírósági felülvizsgálatot vagy
fogadjuk el az elutasítást.
Az önkormányzat a bírósági eljárásban illetékmentes, az ügyvéd díja 30 000 Ft lenne, ha nem
nyerünk. Amennyiben nyerünk az ellenérdekű fél viseli a költséget.
Kérem, hogy mondják el véleményüket.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

10/2014. (II. 5.) ÖKT. határozat
Tájékoztatás erdőgazdálkodási
bírság tárgyában

HATÁROZAT :
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – tájékoztatás az erdőgazdálkodási bírság tárgyú
előterjesztését és úgy határoz, hogy a képviselő-testület bírósági eljárás
keretében kéri az Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Erdészeti
Igazgatóság II. fokú határozatának felülvizsgálatát.
A bírósági eljárásban a jogi képviselet költségeire 30 000 Ft összeget biztosít a
saját költségvetése terhére abban az esetben, ha a felülvizsgálati kérelem
elbírálása kedvezőtlen lesz az önkormányzat számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

VII. napirend
Egyebek:

Előadó: Szász János polgármester
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b.) Előterjesztés a falusi disznóvágás rendezvény tárgyában

Szász János polgármester
A disznóölés régi hagyományait felelevenítve egy falusi disznóvágást szeretnénk rendezni
február 8-án, ahová meghívnánk a község összes lakosát. Készítenénk sült húst, sertés
pörköltet, disznótorost. Ez egy egész napos rendezvény lenne ahol különböző fellépő
művészek szórakoztatnák a község lakosait. Ezen rendezvény megvalósításának a költsége az
előzetes felmérések alapján kb. 400.000,- Ft, amely a költségvetési rendeletbe be lett építve.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

11/2014. (II. 5.) ÖKT. határozat
Falusi disznóvágás rendezvény anyagi
támogatása
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a falusi disznóvágás rendezvény anyagi támogatásáról
szóló – előterjesztését és úgy határoz, hogy a 2014. február 8-án megrendezendő
disznótoros rendezvény költségeinek fedezetére 400.000,- Ft-ot biztosít az
önkormányzat költségvetésének a terhére.
A fentiek megvalósulása után a Képviselő-testület a költségekről részletes
tájékoztatást kér.
Felelős:

Szász János polgármester
Toldi Zsolt körjegyző
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Határidő: folyamatos

c.)

Egyéb tájékoztatás

Szász János polgármester
- Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a két család megérkezett a községünkben és
be is rendezkedtek az önkormányzati ingatlanokba.
- A gyereklétszámunk az óvodánál 48 fő, az iskolánál 115 fő.
- Ván Jenő Kiskunfélegyházáról megkeresett bennünket, hogy heti két alkalommal szívesen
tartanának birkozó edzéseket a községünkben ha lenne rá érdeklődés.
- Március 1-től a Kossuth utcai ingatlan melléképületét használatba vesszük, ott lesz a
közmunkásoknak a melegedő. A két garázsra is igényt tartunk.
- Egy gazdasági épületet szeretnénk bővíteni a Kossuth utcai ingatlannál, ahol sertéseket
nevelnénk amit a tanvágóhíd vágna le, pályáztunk a 2014-es közmunkaprogram
megvalósítására, február 14-én fog eldőlni, hogy sikeres volt-e a pályázat.
Rádi Györgyi képviselő
Nagyon sok munkát elvégeznek a közmunkások, jó hogy csinálja az önkormányzat a
közmunkaprogramot.

d.) Játszótér kialakításáról tájékoztatás

Szász János polgármester.
Szeretnék egy játszóteret kialakítani, ahol fából készült játékok lennének. Ez az év az amikor
elég magas a gyereklétszám az intézményeinkben és ha a pályázat megnyílik, lehet mire
hivatkozni. Lát-e a testület lehetőséget ebben?
Majdnem az épülő piaccal szembeni földterületen lenne és egészen a postáig húzódna.
Nagy János képviselő
Javaslom, hogy a képviselő-testület minden tagja vegye ki a részét ebben.
Rádi Györgyi képviselő
A képviselői tiszteletdíjamból szívesen ajánlanék fel erre a célra.
Szász János polgármester
Nem építési engedély köteles a játszótér építése. Ha tervezünk ilyet, az értéket kellene
megszabni.
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Gyöngyösi Péter képviselő
Javaslom, hogy szabjunk meg 3 millió Ft-ot, és úgy csináljuk hogy tudjuk azt később
bővíteni.
Nagy János képviselő
Meg kell nézni, hogy mennyi az összes felajánlott tiszteletdíjunk, valamennyit hagyni kellene,
hogy maradjon másra is, és a többit fel lehetne ajánlani a játszótér építésére.
Gyöngyösi Péter képviselő
Régen volt nekünk egy játszótér tervünk, lehet, hogy abból is lehet valamit hasznosítani?
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vegyék tudomásul a
tájékoztatást és járuljanak hozzá, hogy ajánlatokat szerezzek be.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (5 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

12/2014. (II. 5.) ÖKT. határozat
Játszótér kialakításáról tájékoztatás
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester – a játszótér kialakításáról szóló - tájékoztatását, azt
tudomásul veszi és felhatalmazza a polgármestert, hogy ajánlatokat szerezzen be
a kivitelezésre.

e.) Művelődési háznál tárolóhelyiség kialakítása

Gyöngyösi Péter képviselő
A Művelődési ház nagytermében egymásra pakolva vannak jelenleg tárolva a székek. A
probléma az, hogy azok mindig útban vannak. Délután ha bejönnek a gyerekek és nem vigyáz
rájuk senki, ráugrálnak a székekre, összetörik. Az összepakolt székek zavarják a testnevelés
órát is. Egy része kint van a székeknek a hátsó teraszon.
Szász János polgármester
Zárható helyiséget kellene valahol kialakítani, ahová be tudjuk pakolni a székeket.
Gyöngyösi Péter képviselő
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A Művelődési ház mögött van ugyan tároló helyiség, de az a baj, hogy az is kicsi. Egy
páramentesített, szigetelt helyiséget kellene biztosítani. A javaslatom az, hogy fából kellene
készíteni valami hangulatos helyet, ami rendezvények alkalmával büféként is szolgálhatna.
Szász János polgármester
Rönkfából kellene készíteni egy féltetős épületet.
Gyöngyösi Péter képviselő
Lehet venni faházprofil hajópadlót amiből nagyon hangulatos faházat lehetne készíteni. A
rönkfával az a baj, hogy stílusban nagyon elüt az ottani környezettől.
Szász János polgármester
A következő testületi ülésre elhozzuk a tároló helyiséggel kapcsolatos terveket.
Czombos Ferenc alpolgármester 14 óra 40 perckor megérkezik a testületi ülésre.

f.) Fogászati ellátással kapcsolatos észrevételek
Nagy János képviselő
Változás van a községet érintő fogászati ellátásban. Hetenként két alkalommal 4 órában
rendel Terjék Doktor Úr. Egyre többen mondják nekem, hogy nem úgy viszonyul az
emberekhez. A rendelési időben is be kell jelentkezni. Kiskunfélegyházán a Seven Dentists
Fogászati Kft. látja el a környező településeket, ide bármikor lehet menni, hét fogorvos látja el
a betegeket, ügyeleti ellátás is van. El kellene gondolkodni, utána kellene járni, hogyan
tudnánk mi is ide csatlakozni. Nagyon sok embernek van panasza az ellátásra.

a.) Szóbeli tájékoztatás a településrendezési terv tárgyában
Toldi Zsolt jegyző
Lakossági megkeresés érkezett a hivatalhoz. Két helyi lakos szeretné más művelési ágba
besorolni az ingatlanát. Mind a két kérelemnél a rendezési tervet módosítani kellene ehhez. El
kellene dönteni a testületnek, hogy a rendezési tervet módosítani akarja-e? A rendezési terv
módosítása kb. 500-600.000,- Ft összegbe kerülne.
Czombos Ferenc alpolgármester
Kérdéesm, hogy a rendezési terv módosításának a költségét ki vállalja? Két egyéni kérés
alapján akarunk rendezési tervet módosítani? Ennek költségét valamilyen részben a
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kezdeményezőknek át kellene vállalni, és akkor lehetne vele foglalkozni. Nem hiszem, hogy
ezeket a költségeket az önkormányzatnak kellene teljes egészében felvállalni. Nem mondom
azt sem, hogy az önkormányzat ne vállaljon semmit sem belőle.
Rádi Györgyi képviselő
Nekünk is meg kellene nézni, hogy van-e olyan dolgunk, amely a rendezési terv módosítását
igényli, össze kellene szedni, és közösen kellene vállalni a költségeket.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette és arra a későbbiekben visszatér.
Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület
ülését 15 órakor bezárom.

K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

Nagy János

Gyöngyösi Péter

jegyzőkönyv-hitelesítők

