JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
Jelen vannak:
Nagy András
Patyi Norbert
Bozóki Edit
Hajagos-Tóth István
Horváth Lajos
Seres János
Tóthné Frank Anikó

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Az ülés határozatképes, a részvétel 100%.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés napirendjének a
meghívó szerinti napirend elfogadását javasolta.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el
1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító
./2014. (…...) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
2. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester

3. Egyebek
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1. Napirendi pont.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító
./2014. (…...) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Várta a kérdések, hozzászólások felvetését.
Hajagos-Tóth István – Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselőtestület tagjait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztés anyagát megvitatta.
Az indoklás, a táblázatok adatai alapján megállapítható, hogy a bevételek és kiadások
pontosan kerültek megtervezésre. Az anyag jó gazdálkodást tükröz. Örömmel tapasztalta,
hogy a civil szervezetek számára adható támogatás mértéke a 2013. évi szinttől magasabb
összegben 1.000.000.-Ft-ban lett meghatározva. A költségvetés tartalékot is tartalmaz, ami
biztonságosabbá teszi a gazdálkodást. Költségvetés tartalmaz 18.000.000.-Ft fejlesztési
előirányzatot.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1/2014. (II. 04.) számú határozatában foglaltak szerint
javasolja a rendelet-tervezet megvitatását a Képviselő-testületnek.
Horváth Lajos – képviselő – kérdése a költségvetésben szereplő 10.000.-Ft ruhapénz
kifizetésének módjára vonatkozott.
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy minden önkormányzati dolgozó,
valamennyi intézménynél dolgozó munkavállaló kétévente egy alkalommal bruttó 10.000.-Ft
munkaruha pénzt fog kapni. Ennek pontos körülményeit a jegyző dolgozza ki.
Horváth Lajos – képviselő – a mezőőr üzemanyag költségtérítése jelentősen meghaladja a
2013. évi szintet. Erre mi a magyarázat?
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy a mezőőr feladatai is
megnövekedtek. Sajnos nem sikerült beadni a pályázatot a mezőőri gépjármű beszerzésére, de
az Önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket. A mezőőr jelenleg saját
gépjárművel látja el a feladatokat. Rá hárul a külterületi tanyákban az ebek összeírásának
feladata. 2014. évben a közmunka programban résztvevő munkavállalók munkavégzés
helyére történő szállításában részt vesz a mezőőr ezért is növekszik az üzemanyag használata.
Horváth Lajos – képviselő- elfogadta a választ, tehát a feladata is nő, nemcsak az
üzemanyag költségtérítése.
Hozzászólásában kifogásolta, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő „Kerékpárút
híd beruházás költsége” több mint a korábbi testületi ülésen elfogadott vállalkozói díj.
Nagy András – polgármester – azért tér el a két összeg, mert a 2014. évi beruházás
költségében benne van a tervezés díja is. A vállalkozói díj, amiről korábban döntött a
képviselő-testület csak a kivitelezés költségét tartalmazta.
Horváth Lajos – képviselő- kérdése a kerékpárút útjel felfestésére, valamint az iskola előtt
kialakítandó parkoló kialakítására vonatkozott.
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Nagy András – polgármester – a tervek szerint a Kossuth Lajos utca, Alkotmány utca
kereszteződésétől egy méteres – sárga csíkkal elválasztott – kerékpáros sáv kerül kijelölésre.
Ez a jelzés végig halad a Május 1. utca, Dózsa György utca kereszteződéséig, majd
csatlakozik a kerékpárúthoz. A Dózsa György utcában elkülönítenék a kerékpáros sávot a
gyalogos járdától, ez lakossági kezdeményezés. A település központjában három gyalogos
átkelő jelzés kerül felfestésre, egy a Veszelka virágbolt és kocsma között, egy a kocsma és az
ABC között, egy pedig az ABC áruház és a vízmű között.
Képviselő úr kérdésére reagálva elmondta, hogy valóban tervezik az iskola előtt lévő hulladék
sziget előtti területet parkolóvá alakítani, egy zúzott köves parkolót alakítanak ki.
Horváth Lajos – képviselő – az a terület önkormányzati tulajdon, ahol a parkolót tervezik?
Nagy András – polgármester – természetesen önkormányzati tulajdonban lévő közterületen
kívánják kialakítani a parkolót.
Patyi Norbert – képviselő – javasolta, hogy a Móra Ferenc utca iskola előtti szakaszán
gyérítsék meg a bokros növényzetet, abban az esetben az autók le tudnak állni az út szélén.
Nagy András – polgármester – nem támogatja a javaslatot, mert akkor az ott lévő ingatlan
tulajdonosok elégedetlenkednek, hiszen az autósok túl közel állnak a házakhoz.
Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat tervei között szerepel a
csapadék víz elvezetésének kérdése az Alkotmány utcán. Az ABC áruház és a Bagi Abc
közötti szakaszon alácsövezik az út menti területet, ezáltal oldják meg a víz elvezetését. Csak
a tervezés költsége várhatóan 1 millió forint.
Az ivóvíz ellátást biztosító szolgáltatóval történt egyeztetés alapján tudomása van arról, hogy
2014. évben ivóvíz rekonstrukció várható, melynek keretében ivóvíz vezeték csere és hálózat
javítása fog történni Jászszentlászlón. Jelen pillanatban a havi ivóvíz minta vételkor az ivóvíz
arzén tartalma 9,7 volt, ami a határérték alatt van. Felmerült, hogy jelenleg felesleges a
víztisztító konténer. Arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a konténert addig nem engedi a
településről elszállítani, amíg a vastalanító meg nem épül, és az ivóvíz kérdése biztonsággal,
hosszú távra meg nem oldódik.
Horváth Lajos – képviselő – problémát okozhat a csapadékvíz elvezetésnél, hogy sok
háztulajdonos betemette a csapadék vízelvezető árkot. Parkolót alakított ki, vagy csak
beültette növényzettel.
Valentovics Beáta – jegyző – a témához kapcsolódóan tájékoztatta a képviselőket, hogy
előkészítés alatt van a közterületek tisztán tartásáról szóló rendelet. Ebben a rendeletben
számtalan olyan helyi sajátosságot próbálnak meg rendezni, ami a mindennapi életben
felmerül. A rendeletet azonban nem lehet visszamenőleges hatállyal elfogadni, ezért csak a
jövőbeni kérdésekre adhat megoldást. Pl. a szomszédos ingatlanokhoz túl közel ültetett fák,
vagy a közterületek jogtalan használata.
Nagy András – polgármester – amennyiben az árkot betömték a háztulajdonosok, azt a
közmű felújításkor kiássuk, illetve ha lehet, alá bevezetjük a csövet.
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Horváth Lajos – képviselő – kifogásolta, hogy 2014. évi költségvetésben 255 e Ft szerepel a
Sportlétesítmények fenntartása tevékenységen. 2013. évben sport támogatása címén 500 e Ft
volt tervezve. Milyen megoldással tud az Önkormányzat segíteni a sportegyesületnek?
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy a sportpálya fenntartási
költségei, karbantartása a zöldterületek fenntartása tevékenység kiadásai között szerepel. A
civil szervezet támogatásának előirányzata 1.000 e Ft, ebből a sportegyesület is pályázhat. A
rendezvények megszervezésében szintén segítséget fog az önkormányzat nyújtani a
sportegyesületnek.
Seres János – képviselő – kérdéssel fordult a polgármesterhez, hogy milyen rendezvények
kerülnek 2014. évben megszervezésre.
Nagy András – polgármester – 2014. május 01 – 02. kerül megszervezésre a Falualapítók
napja. A rendezvény első napján a német, erdélyi partner település küldöttségei, Tóthfalu
küldöttsége, valamint négy alapító község küldöttsége érkezik Jászszentlászlóra. Ezen a
napon kulturális műsorral, ünnepi képviselő-testületi ülés megtartásával kedveskednek a
meghívottaknak. A rendezvény 2. napján kerül megrendezésre a sportnap. A szervezés még
folyamatban van. Ekkor kerül megrendezésre a „Pók kupa”, mellyel emléket állítanak a
jászszentlászlói születésű Gulyás Józsefnek. Most lesz halálának 10. évfordulója ennek
apropóján Jászszentlászló szervezi 2014. évben az emléktornát. Ennek megszervezésére a
költségvetésben 800 e Ft költség szerepel.
Horváth Lajos – képviselő – a költségvetési rendelet-tervezet anyagához még annyi
kiegészítést kívánt tenni, hogy amennyiben a polgármester 2014. évben jutalmazni kíván,
arról időben tájékoztassa a Képviselő-testületet, hiszen számára kellemetlen helyzet az, ha egy
lakossági kérdésre nem tud érdemben válaszolni.
Nagy András – polgármester – felhívta a képviselő figyelmét, hogy valamennyi
önkormányzati dolgozó részesült 2013 évben jutalomban, egyöntetűen, valamennyi
intézmény dolgozója.
Mivel több kérdés hozzászólás nem hangzott el, javasolja az előterjesztés szerinti formában és
tartalommal fogadják el Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló rendelet-tervezetet.
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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2. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen
fenntartott Hivatal kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozattervezethez. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és
tartalommal. A határozat-tervezetben látható a hivatalnál jelentős tétel a bútor beszerzés. A
fejlesztésre nemcsak az esztétikum miatt van szükség, hiszen a hivatalban régi, elavult
bútorok vannak. Napjainkban nagy hangsúlyt kell helyezni az adatok védelmére, ezért a
beszerzett bútorok között lesz zárható bútorzat is. Az itt dolgozó kollégák és az ügyfelek
számára is korszerűbb, esztétikus környezet kialakítása fontos. Javasolja a határozat
elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
13/2014. (II. 04.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetéséről
Határozat
1.) Jászszentlászló Községi Önkormányzatok Képviselő – testülete a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését
45.527.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek
Finanszírozási bevételek előirányzata
- intézményfinanszírozás

135.000.- Ft
100.000.- Ft
45.292.000.- Ft
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Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- beruházások

28.684.000.- Ft
7.898.000.- Ft
6.704.000.- Ft
50.000.- Ft
2.191.000.- Ft

2.) A költségvetési szerv létszámkeretét 2014. évben nyitó 10,75 főben,
záró 10,75 főben határozza meg.
3.)Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele:
- Működési bevétel
135.000.- Ft
- Közhatalmi bevétel
100.000.- Ft
- Normatív állami hozzájárulás
37.281.000.- Ft
Intézményfinanszírozás megoszlása:
- Móricgát hozzájárulása
16,5 %
1.322.000.- Ft
- Jászszentlászló hozzájárulása 83,5 %
6.689.000.- Ft
4.)Felhatalmazást kap a jegyző, hogy a költségvetési szerv saját működési
bevételi előirányzatát meghaladó ténylegesen realizálódó többletbevételét a
jogszabályi keretek között önálló hatáskörben használja fel, melyhez a
Képviselő-testületek előzetes jóváhagyó határozata szükséges.
5.)Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi pénzmaradványát
állapítsa meg.
Határidő: 2014. december 31.
2013. zárszámadást jóváhagyó együttes ülés

Felelősök: Nagy András
polgármester
Valentovics Beáta jegyző
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3./ Napirendi pont
Egyebek.
Ügyrendi bizottsági beszámoló vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
teljesítéséről.
Nagy András – polgármester – átadta a szót Tóthné Frank Anikónak az ügyrendi bizottság
elnökének.
Tóthné Frank Anikó – ügyrendi bizottság elnöke – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait,
hogy az ügyrendi bizottság 2014. február 04-én 11 órai kezdettel megtartott ülésén
megvizsgálta, hogy a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők eleget tettek-e
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek. A bizottság megállapította, hogy az egyes
közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő
személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló 2001.
évi CII. törvény alapján előírt kötelezettségének a polgármester és valamennyi képviselő
eleget tett.
Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Nagy András polgármester mivel több hozzászólás nem volt, a nyílt ülést berekesztette.
Képviselő-testület a munkát zárt ülés keretei között folytatta.
K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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