Jegyzőkönyv
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. április 29-én
14 30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András

polgármester

Patyi Norbert
Hajagos-Tóth István
Horváth Lajos
Seres János
Tóthné Frank Anikó

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta

jegyző

Meghívott:
dr. Kiss Melinda

Kiskunmajsai Járási Hivatalvezető

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította az ülés
határozatképes, 6 fő képviselő megjelent az ülésen, Bozóki Edit képviselő bejelentette, hogy
később érkezik.
Javasolja az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben fogadja el a képviselő-testület.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - egyetért a polgármester javaslatával és a napirendet az alábbiak szerint
fogadja el:
1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ./2014. (……) rendelet-tervezetének
elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
2. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester

Hivatal

2013.

évi

zárszámadásának
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3. Beszámoló a Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2013. évi működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
4. A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodás módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
5. Sportpálya gondnoki lakás bérbe adásának tárgyában döntés.
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
6. Egyebek.

1. Napirendi pont.
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló./2014. (…..)
rendelet-tervezet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Kiegészítésül elmondta, hogy nagyon összetett év volt a 2013.
év. A törvényi változások miatt számos átalakulás ment végbe. Jelentős változást
eredményezett, hogy megszűnt a Körjegyzőség, helyette 2013. március 1. napjától létrejött a
Közös Hivatal. A korábban már fenntartott Intézményi Társulás jogi személlyé kellett
alakuljon, emiatt létrejött az Önkormányzati Társulás. Az Alapszolgáltatási Központ, az
Óvoda és Bölcsőde, valamint a konyha és közművelődés tevékenységek működnek a Társulás
keretei között. Megszűnt az ÁMK, valamint az előző évben az Iskola állami fenntartásba
került, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kezelésébe.
Ezek a változások nagyon nagy terhet jelentettek; elsősorban a gazdálkodási területen dolgozó
munkatársaknak, hiszen záró mérleget, nyitó mérleget, átadás-átvételi dokumentumokat
kellett összeállítani egy év alatt többször is. Változások következtek be 2014. január 1-től a
számvitel területén, teljesen új program kerül bevezetésre, amely nem zökkenőmentes. Sajnos
minden új rendszer bevezetése ezzel jár, reményének adott hangot, hogy megoldódik a
helyzet. A kollégák éjt-nappallá téve, erő felett dolgoznak azért, hogy pontos kimutatások
készüljenek minden adatszolgáltatáshoz.
Hajagos-Tóth István – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta képviselő
társait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatta, azt a képviselőtestületnek megtárgyalásra alkalmasnak találja.
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Horváth Lajos - képviselő – kérdése a közmunka program 2013. évi megvalósulására,
eredményeire vonatkozott.
Nagy András –
beszerzésre került
üzembe helyezése
beszerzésre, ami
vásárolhattak az
homlokrakodót.

polgármester – 2013. évben a Tanyafejlesztés program keretében
a lajtos kocsi, az ágdaráló és a szárzúzó. Megvalósult az aprítékos kazán
a Művelődési Háznál. Eszközök, anyagok, munkaruha, üzemanyag került
nagyon komoly segítséget jelentett az önkormányzatnak. Traktort
erdei munkákhoz, valamint a nagyobb eszközök közül kiemelte a

Horváth Lajos – képviselő – komoly értéket képvisel az előterjesztés 1 melléklet 19. oldalán
szereplő teleszkópos ágvágó (360 e Ft) valamint a levél és porszívó (320 e Ft) Ezeket az
eszközöket hol használják?
Nagy András – polgármester – a teleszkópos ágvágó motoros fűrész, amelynek
meghosszabbított a vágó felülete. Magasabb növényzet tisztítására, gyérítésére szolgál. A
levél és porszívót a parkban, valamint a kerékpárúton használják, nagyon hasznos eszköz.
Mivel több kérdés nem hangzott el, javasolja Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
/2014 (…….) rendelet-tervezetének elfogadását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és
formában.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
2. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásának
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.
Hajagos-Tóth István – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta képviselő
társait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatta, azt a képviselőtestület által megtárgyalásra alkalmasnak találja. Különösen jelentős az a tény, hogy egyik
önkormányzatnak sem kellett hozzátennie az intézmény működéséhez.
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Nagy András – polgármester - Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja
elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a Jászszentlászlói Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadását hagyják jóvá.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
38/2014. (IV. 29.) határozat Jászszentlászló
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi zárszámadásának megállapítására
Határozat
1.) Jászszentlászló Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeik együttes
ülésén a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
zárszámadását
bevételi
kiadási
bevételi többlet

37.776.000.- Ft
33.550.000.- Ft
4.226.000.- Ft
főösszeggel hagyja jóvá, melyből a
Bevételek
- intézményi működési bevétel
- támogatásértékű működési bevétel
- intézményfinanszírozás
Kiadások
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok
- dologi kiadások
- beruházás
- számítógép beszerzés

2.) Az intézményfinanszírozás megoszlása:
- állami hozzájárulás
- Jászszentlászló hozzájárulása (83,21 %)
- Móricgát hozzájárulása (16,79 %)

155.000.- Ft
3.536.000.- Ft
34.085.000.- Ft
21.447.000.- Ft
5.334.000.- Ft
6.233.000.- Ft
536.000.- Ft

34.085.000.- Ft
0 Ft
0 Ft

3.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által
jóváhagyott 2013. évi jóváhagyott pénzmaradványát a költségvetési szerv
vezetője évközben a költségvetésben meghatározott feladatok
finanszírozására használhatja fel.
4.) A költségvetési szerv által foglalkoztatottak záró létszám 10 fő.
Határidő: 2014. december 31.
Felelősök:
Nagy András
Valentovics Beáta

polgármester
jegyző
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3. Napirendi pont
Beszámoló a Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2013. évi működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – az írásos előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy az új
hulladék törvény szerint 2013. június 30. nappal a 82 önkormányzatnak fel kellett mondania a
megállapodást. Ezt 81 önkormányzat elmulasztotta megtenni a Kormányhivatal
megállapította, hogy törvénysértést követettek el. Jelenleg a lakossági hulladékszállítást a
Vaskúti székhelyű FBH-NP Nonprofit Kft végzi. Az Önkormányzatnak volt egy korábbi
megállapodása a céggel, hogy a külterületi hulladékot beszállítják egy központi helyre, ezért
cserébe elszállították a szemetet a temetőből. Ezt a cég a jövőben nem tudja vállalni, két
hónapja egyeztetések folynak Illés Tibor úrral. Megvizsgálják, hogy nekik mennyibe kerül, ha
a saját gépkocsijukkal szedik össze a külterületi szemetet a gyűjtőpontokról.
Horváth Lajos – képviselő – kérdése a zöldhulladék elhelyezésére vonatkozott. Sok
jászszentlászlói lakos fordul hozzá azzal a kérdéssel, hogy hol helyezhetik el a
zöldhulladékot?
Nagy András – polgármester – a zöld hulladék - kizárólag a zöld hulladék! – elhelyezhető a
régi vásártéren, de csak akkor, amikor Vidéki Ferenc vagy Szőnyi György ott tartózkodik. A
végleges megoldás erre a problémára az lenne, ha egy humusz-komposztáló telepet sikerül
létrehozni. Építési hulladékot Szankon lehet leadni.
Seres János – képviselő – sajnálatának adott hangot, hogy a lomtalanítás nem szerepelt a
helyi újság legutolsó számában.
Nagy András – polgármester – Egyetértett a felvetéssel, majd javasolta, hogy a határozattervezetet módosítás nélkül fogadja el a képviselő-testület.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
39/2014. (IV. 29.) határozat Jászszentlászló
Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2013. évi beszámolója
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Nagy András polgármester
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4. Napirendi pont
A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodás módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – az előterjesztés szerinti tartalommal és formában javasolja
jóváhagyni a Társulási megállapodást.
Bozóki Edit képviselő csatlakozott a Képviselő-testületi üléshez. Jelenlévő képviselők száma
7 fő.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – minősített többséggel - az alábbi határozatot hozta:
40/2014. (IV. 29.) határozat Jászszentlászló
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodás módosítása
Határozat
1.) A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a következők szerint módosítja a Társulási Megállapodás
I.1. pontját:
Borota Község
2
Önkormányzata

6445 Borota Szent István u. 43.

.

.

1
406

Kiskunmajsa
9
Város Önkormányzata
(Bodoglár és Tajó)

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

2
25

2.) A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a következők szerint módosítja a Társulási Megállapodás
1.3. Társulás jogállása” pontját az alábbiak szerint módosítja:
011130
013210
063080
066020

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy András polgármester
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5. Napirendi pont.
Sportpálya gondnoki lakás bérbe adásának tárgyában döntés.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - A Sportpálya gondnoki feladatainak ellátása nem megoldott
jelenleg. Korábban ezzel a feladattal megbízott személy szolgálati lakásként használta a
Jászszentlászló, Vasút u. 9. szám alatti 50m2 területű önkormányzati bérlakást. A bérlakásért
5000,- Ft bérleti díjat kellett fizetni havonta.
A gondnoki feladatok ellátásával javasolja megbízni Mészáros Daniella Jászszentlászló, Pécsi
u. 6. szám alatti lakost. Mind a bérleti szerződés, mind pedig a Sportpálya gondnoki feladatait
vonatkozó megállapodás egy időpontban kerüljön megkötésre, határozott időre 1 éves
időtartamra.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
41/2014. (IV. 29.) határozat
Jászszentlászló, Vasút u. 9. szám alatti
önkormányzati lakás bérbeadása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasút
u. 9. szám alatti 50 m 2 –es 1 szobás önkormányzati lakás
bérlőjeként Mészáros Daniella Jászszentlászló, Pécsi u. 6. szám
alatti lakost jelölje ki. A bérleti szerződés időtartama 2014. május 1
– 2015. április 30.
Bérletként a bérlő köteles a Vasút u. 9. szám alatti sportöltöző
takarítási, illetve a sportpálya karbantartási munkáit elvégezni,
melyre külön megállapodás kerül megkötésre.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
és a megállapodás megkötésére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2014. május 15., bérleti szerződés és megállapodás
megkötésére

7

6. Napirendi pont
Egyebek
6/1. Horváth Lajos Sportegyesület elnökének felvetése
Horváth Lajos – képviselő – az előző napirendi pont sporttal kapcsolatos téma volt, ahhoz
kapcsolódik az alábbi felvetése. Jóval korábbi testületi ülésen 253 e Ft támogatás lehívását
fogadta el a Képviselő-testület. Azóta sem kapta meg ezt az összeget az Egyesület. A civil
támogatás megítélését később döntötte el a képviselő-testület, már a szerződés is alá van írva.
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy utána néz a felvetett
problémának.
6/2 „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása
Nagy András – polgármester - Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra azt a
módosítást, hogy 2014. évben a „Jászszentlászló Községért” címet két élő személy kapja meg,
valamint két személynek posztumusz adományozzák a díjat. Ezt azért tartja fontosnak, mert
Jászszentlászló ebben az évben ünnepli megalapításának 140. évfordulóját, és ez egy méltó
alkalom arra, hogy megköszönjék azoknak a személyeknek a munkáját, akik sokat tesznek,
illetve tettek a településért. Egy kitüntetés átadására a május 1. napi ünnepségen kerül sor,
három kitüntetés átadására a Falunapi ünnepségen kerül sor. A posztumusz adományozott
kitüntetéssel emléklap és egy csokor virág jár.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
42/2014. (IV. 29.) számú határozat
„Jászszentlászló Községért””
kitüntetés adományozása.
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014
évben 2 fő részére „Jászszentlászló Községért” kitüntető címet
adományoz, - melyek közül egy fő részére a kitüntetés
Jászszentlászló alapításának 140. évfordulójára 2014. május 1.
napján rendezendő ünnepség keretében kerül átadásra. Továbbá 2
fő részére „Jászszentlászló Községért” címet posztumusz
adományoz.
A kitüntetések adományozására – a fentiek kivételével – a 2014. évi
Falunap keretei között kerül sor.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
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Nagy András – polgármester – Jászszentlászló község 2014. május 1 napján ünnepli
megalapításának 140 évfordulóját. Az ünnepség alkalmával javasolja, hogy Képviselő-testület
munkája elismeréseként „Jászszentlászló Községért” kitüntető címet adományozza HajagosTóth István képviselőnek. Munkássága hozzájárul Jászszentlászló község boldogulásához,
kedvezőbb megítéléséhez. Személye nagyban hozzájárul a közösség építéséhez.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egy fő
tartózkodása mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
43/2014. (IV. 29.) számú határozat
Hajagos-Tóth István részére
„Jászszentlászló Községért””
kitüntetés adományozása.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
„Jászszentlászló Községért” kitüntetéseiről, szóló 10/2011. (IV. 28.) számú
rendeletének 1. §-ában foglaltak alapján „Jászszentlászló Községért”
kitüntetést adományoz
Hajagos-Tóth István képviselő részére
a Jászszentlászló községért végzett odaadó munkájáért, közösség építő
tevékenységéért.
Az elismerő címet 2014. május 1-én Jászszentlászló Község alapításának
140. évfordulójára megrendezett ünnepség keretében kell a kitüntetett
részére átadni.
Határidő:
Felelős:
6/2

2014. május 1.
Nagy András polgármester

Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft
tulajdonviszonyainak rendezése

Nagy András – polgármester – megkeresés érkezett a Filantrop Környezetvédelmi és
Fűtéstechnikai Nonprofit Kft részéről. Ez alapján a Filantrop Kft megkereste az
Önkormányzatot, hogy nyilatkozzanak, hogy az üzletrész tulajdont fenn kívánják-e tartani,
illetve konkrét kérés esetén hajlandóak-e átruházni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt,
vagy más önkormányzat számára. Az Önkormányzat 44.000.-Ft vagyonrésszel rendelkezik,
javasolja, hogy ne váljanak meg ettől az üzletrésztől.
Hajagos-Tóth István – képviselő – Támogatja azt a javaslatot, hogy az önkormányzat ne
adja el az üzletrészét. Nem jelent semmit, ha eladnák sem, hiszen jelentéktelen összegről van
szó.
Nagy András – polgármester – javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Filantrop
Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft-ben lévő 44.000.-Ft üzletrészétől az
Önkormányzat ne váljon meg. Hatalmazzák fel, hogy erről az előzetes nyilatkozatot az
Önkormányzat képviseletében megtegye.
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
44/2014. (IV. 29.) határozat
Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai
Nonprofit Kft-ben üzletrészről nyilatkozat
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft-ben
lévő 44.000.-Ft névértékű üzletrészét fenn kívánja tartani.
Felhatalmazzák a polgármestert, hogy a szükséges előzetes
nyilatkozatot
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
képviseletében tegye meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2014. május 15.
6/3 Tájékoztatás Május 1. utca járdafelújítás tárgyában.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az
Önkormányzat felmérte a Május 1. utca bal oldalán lévő járdaszakaszt, amely már nagyon
rossz állapotban van, illetve vannak olyan házak, ahol járda sincs. A felmérés alapján 480
folyóméter hosszú szakaszról van szó. Előzetes számítások szerint 1,1 méter szélességben
készülne az új járda, a teljes költség hozzávetőlegesen 3 millió forint. Ebből a lakosok
méterenként 2 e Ft saját erőt fizetnek be, annak függvényébe, hogy milyen hosszú
járdaszakasz van a házuk előtt. A számítások alapján a költségek 2/3-át az önkormányzat
viseli, a lakosokra 1/3 költség hárul. Ennek ellenére vannak olyan lakók, akik elzárkóznak a
járda felújításától, felhívta mindenki figyelmét, hogy amennyiben baleset történik a járdán, a
felelősség a háztulajdonost terheli. A megbeszéléseken jelen volt Horváth Lajos, mint
szakember, végigkísérte az egyeztetést. A közeli jövőben minden lakóhoz eljuttatnak egy
kérdőívet, melyben felmérik a pontos szándékot.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – ez egy jó kezdeményezés. Alkotmány utca bal oldalán
sincs járda, személy szerint érintett a kérdésben. Javasolja, hogy az Önkormányzat minden
évben határozzon meg egy keretet, amelyre a lakosok pályázatot nyújthatnak be. Ebből a
keretből az elöregedett járdák felújítására, illetve a még meg nem épített járdák építésére
lenne lehetőség.
Hajagos-Tóth István – képviselő - óvatosságra intette a képviselő-testületet, hiszen ez éves
szinten nagyon komoly költség lesz.
Nagy András – polgármester – azt elképzelhetőnek tartja, hogy az önkormányzat biztosítja
az anyag költségét, a munkadíjat a lakóknak kell megfizetnie.

10

Horváth Lajos – képviselő – felhívta a figyelmet, hogy amennyiben az önkormányzat
támogatja a járdák építését, felújítását, akkor ellenőrizzék is azt, hogy valóban jó minőségű
járdát építenek az érintettek.
Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a képviselőket, hogy a járda építése, felújítása
engedélyköteles tevékenység. 17 e Ft díj befizetését követően a Járási Hivatal adja ki. Aki fel
kívánja a járdáját újítani, annak ezt be kell kalkulálnia.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal
nélkül tudomásul vette.
6/4. Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása.
Valentovics Beáta – jegyző - A 273/2012.(IX.28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők
továbbképzéséről 12. § -a rendelkezik a továbbképzési kötelezettség teljesítésének
finanszírozásáról. A köztisztviselők számára előírt továbbképzési kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást legalább az előírt tanulmányi kötelezettségek
teljesítését biztosító mértékben a közigazgatási szervnek kell biztosítani. A közszolgálati
továbbképzés, a vezetőképzés, valamint a közigazgatási szakvizsgák költségeit a
közigazgatási szervnek a foglalkoztatott létszám alapján továbbképzési hozzájárulásként
(továbbiakban normatív hozzájárulás) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek (továbbiakban
NKE) kell megfizetni. A normatív hozzájárulás alapja az illetményalap 73%-a, melyet minden
év január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselők létszámának alapulvételével kell megfizetni az
NKE részére, aki igazolást állít ki a továbbképzési hozzájárulás megfizetéséről. A Közös
Hivatalánál a 2014. január 1-jei köztisztviselői létszám 10 fő. A 38.650.-Ft-os köztisztviselői
illetményalap 73%-a 28.214.-Ft/fős normatív hozzájárulás fizetési kötelezettséget jelent a
költségvetési szerv részéről. Fenti létszámmal számolva (10 fő*28.214.-Ft/fő) 282.140- Ft-os
normatív hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik fenti rendelet szerinti továbbképzési
kötelezettség teljesítésének finanszírozására. Ha a közigazgatási szerv a normatív
hozzájárulást megfizeti, azonban a köztisztviselői nem vesznek részt a továbbképzésben, az
NKE utólag nem számol el a fel nem használt normatív hozzájárulás összegével, a keletkezett
többletet az NKE a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel. Ha a közigazgatási
szerv közszolgálati továbbképzési, vezetőképzési vagy közigazgatási szakvizsga igényei az év
folyamán meghaladják a megfizetett normatív hozzájárulást, akkor többlet normatív
hozzájárulást köteles fizetni a különbözet mértékében az NKE részére. Ha a többlet normatív
hozzájárulást a közigazgatási szerv nem fizeti meg, akkor az NKE nem köteles a
továbbképzést biztosítani. Ha a közigazgatási szerv által megfizetett normatív hozzájárulás év
végén meghaladja a foglalkoztatott köztisztviselők létszámarányosan befizetett normatív
hozzájárulásának összegét, akkor az NKE a következő továbbképzési időszakra beszámítja a
többletet. A köztisztviselő továbbképzési kötelezettségeinek teljesítésére felhasznált költség
kizárólag a programjegyzéken szereplő programok útján használható fel. A szakmai
továbbképzési igényeket a közigazgatási szerv a programjegyzékre felvett továbbképzésekkel,
felsőoktatási vagy az akkreditált felnőttképzési intézményektől megrendelés útján vagy belső
továbbképzéssel teljesíti. A költségvetési szerv dologi kiadásai erre nem nyújtanak fedezetet.
A költségvetésben továbbképzési kiadásokra megtervezett összeg fenti kötelező
továbbképzési kötelezettségen felüli, egyszeri jellegű szakmai továbbképzésekre talán
elegendőek.
Nagy András – polgármester – javasolja a továbbképzési kötelezettség teljesítésének
finanszírozásához 282.140.- Ft összegű normatív hozzájárulás biztosítását.
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
45/2014. (IV. 29.) határozat
Továbbképzési kötelezettség finanszírozása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
273/2012.(IX.28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők
továbbképzéséről 12. §-a alapján a továbbképzési kötelezettség
teljesítésének finanszírozásához 10 fő részére 282.140.- Ft összegű
normatív hozzájárulást biztosít.
Az előirányzat beépül a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi módosított költségvetésébe. Az előirányzat fedezete
a Közös Hivatal 2013. évi pénzmaradványa.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
ezen normatív hozzájárulás elkövetkezendő években történő
megtervezéséhez a kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésének
fennállásáig.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
6/5 Tájékoztatás KEOP 2012-4.10.0 pályázat tárgyában.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a napelemes
rendszer telepítés Jászszentlászló Község Önkormányzatának épületeire tárgyú program
megvalósítási munkálatai folynak. A kivitelezés megkezdése után derült ki, hogy nincs
műszaki ellenőr, illetve aki a pályázatban meg van jelölve annak nincs jogosultsága arra, hogy
ezt a beruházást ellenőrizze. Feltételezi, hogy a pályázat benyújtására rendkívül rövid idő állt
rendelkezésre, ezért választották a gépészmérnök végzettségű ellenőrt. A kapcsolatot
felvették, keresik a megoldást erre a problémára.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal
nélkül tudomásul vette.

K.m.f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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