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Horváth Lajos
Seres János
Tóthné Frank Anikó

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
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Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Meghívott:
dr. Kiss Melinda

Járási Hivatalvezető Kiskunmajsa

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 Képviselő-testületénekNagy András
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
polgármester
4/2007. (III. 28.) önkormányzat rendeletének módosítása
(Szóbeli előterjesztés)

2.

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013 ¾ éves
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
(Írásos előterjesztés)

3.

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi koncepcióNagy András
felülvizsgálata
polgármester
(Írásos előterjesztés)

4.

Mindennapi vizünk”Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Nagy András
Társulás társulási megállapodás felülvizsgálata
polgármester
(Írásos előterjesztés)

Nagy András
polgármester
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5.

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
(Írásos előterjesztés)

6.

Egyebek

7.

Szociális kérelmek
Zárt ülés

Nagy András
polgármester

1. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2007. (III. 28.) önkormányzati
rendeletének módosítása
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – polgármester – az írásos anyagot nem kívánta kiegészíteni, a képviselőkhöz
fordult, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e.
Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el - javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2007.(III.28.) számú rendelet
(továbbiakban Rendelet) módosításáról szóló Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 22/2013.(X. 31.) önkormányzati rendelet-tervezetét az előterjesztés
szerinti formában és tartalommal fogadja el.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotta
Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 22/2013.(X. 31.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2007.(III.28.) számú rendelet
(továbbiakban Rendelet) módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

2./ Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása
(Írásos előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a háromnegyedév éves gazdálkodási időszak lezárult. Az önkormányzat tartalékkal zárta ezt az
időszakot. Az írásos anyag teljes körű és jól áttekinthető.
Horváth Lajos – képviselő – Kérdése a kiadott anyaggal kapcsolatban a személyi juttatások,
a beruházások, felújítások előirányzatának növekedésére irányult.
Nagy András - polgármester – válaszában elmondta, hogy a személyi juttatások
előirányzata növekedésének oka, az óvoda intézménynél a pedagógus bérek növekedése, az
Önkormányzatnál kifizetett jutalom előirányzata, Juhász Anikó visszahelyezése a KLIK-től.
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A dologi kiadások emelkedésének oka, hogy az ÁFA kiadás az ivóvíz szakfeladaton nem volt
betervezve. Beruházási kiadások között kimutatásra került a fűkasza, a homlokrakodó, a
Művelődési Ház kazán, használt traktor beszerzése. A pénzeszköz átadásnál beépítésre került
a Happy Tej Kft-nek átadott 1 863 ezer Forint. Kiadások között szerepel a 6 743 ezer Forint a
térítési díj kedvezmény, melyet a gyermekeknek adnak.
Egyben tájékoztatásul átadta Horváth Lajos képviselőnek az előző képviselő-testületi ülésen
megfogalmazott kérés szerint a Közös hivatal felújítási kiadásairól készült kimutatást, mely
pontosan tartalmazza a kiadások megnevezését és összegét.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő tartalommal és formában Jászszentlászló
Községi Önkormányzat 2013. évi ¾ éves pénzügyi teljesítéséről készült beszámoló
elfogadását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
141/2013. (X.30.) számú határozat
Önkormányzat 2013. évi ¾ éves gazdálkodásáról
szóló beszámoló jóváhagyása

H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
mindenben egyet értve jóváhagyja az Önkormányzat 2013. évi ¾
éves gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős Nagy András polgármester

3.

Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi koncepció
felülvizsgálata
(Írásos előterjesztés)

Nagy András - polgármester: - tájékoztatta a képviselőket, hogy véleménye szerint az írásos
anyag teljes körű és jól áttekinthető.
Valentovics Beáta – jegyző – Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013. április 30.
napjáig elfogadta a 2014. évi költségvetési koncepciót. Jogszabályváltozás miatt a
költségvetési koncepciót október 31. napjáig kell elfogadnia minden településnek. A
Kormányhivatallal folytatott szakmai megbeszélés alapján a 2014. évi költségvetési
koncepció felülvizsgálatát javasolt. Az előterjesztés tartalmazza azokat az aktuális
információkat, melyek az Önkormányzat birtokában vannak.
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Horváth Lajos – képviselő – kérdése a 70 ha erdőterület kivágására vonatkozott. Ki veszi
meg a letermelt fát?
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy az Önkormányzat
erdőgazdálkodó, közel 270 ha erdőterülettel rendelkezik. A nyárfa erdő kivágására kerül sor
2014. évben. Ezt természetesen nem csupán árbevételt jelent, hanem kiadást is von maga után,
hiszen a területet meg kell tisztítani, tuskókat ki kell szedni és újra kell ültetni. Az
Önkormányzat korábban üzleti kapcsolatban az KEFAG Erdészettel, a Geiger egyéni
vállalkozóval, és a Cseke egyéni vállalkozóval állt. Megegyezés kérdése, hogy a fát ki veszi
meg, remélhetőleg az, aki a legjobb árat kínálja érte.
Nagy András – polgármester - Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő
tartalommal és formában Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
142/2013. (X.30.) számú határozat
2014. évi költségvetési koncepció
jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt
egészében és részleteiben elfogadja azzal, hogy a 2014. évi
költségvetés összeállítása során a bevételi és kiadási előirányzatok
egyensúlyának megteremtése érdekében a tervező munkában
alapelvként az alábbiak érvényesüljenek:
(1) Az intézményi működési bevételeket minimum az előző évi
tényleges teljesítés szintjén számításba kell venni. Indokolt esetben
lehet az előző évinél alacsonyabb mértékű – tekintettel a bérleti
szerződésre -, a tervezés megalapozottsága elvének érvényre jutása
érdekében.
(2) A kiadások a 2013. évi eredeti előirányzatból kiindulva az
évközi szerkezeti változások (nem egyszeri jellegű növekedések,
illetve csökkenések) szintre hozásával tervezhetők, figyelemmel az
önkormányzati határozatokra, költségvetési határozat évközi
módosításaira, törvényi változásokra értve ez alatt az alábbiakat is:
~ a törvény szerint kötelező egyszeri juttatások (jubileumi jutalom,
stb.) az adott évi költségvetésben továbbra is tervezhetők.
(3) A meglévő szerződéses kötelezettségek tervezése elsődleges a
2014. évi költségvetés összeállításánál.
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(4) Az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak
vonatkozásában a 2013. évi soros előrelépések szintre hozását és a
2014. évi soros bérfejlesztést tervezhetik.
(5) Az Önkormányzat szakfeladatain a dologi kiadások előirányzata
csak az energiahordozókkal kapcsolatos egységárváltozások, törvényi
szabályozás módosulása, valamint a többletfeladatok kiadásaiból
eredően növekedhet.
(6) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Móricgát
Községi
Önkormányzattal közösen létrehozott Jászszentlászló Móricgát
Községek Önkormányzati Társulása működéséhez a Társulási
megállapodásban meghatározott feltételek szerint járul hozzá. Az
intézmények fenntartásához szükséges pénzeszköz átadás a 2014. évi
költségvetés tervezésekor kerül meghatározásra.
(7) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos részletszabályok a
2014. évi költségvetési rendeletben kerülnek rögzítésre.
Felelős: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2013.október 31. a koncepció ismertetésére
2014. február 15. a költségvetési tervjavaslat
4.

Napirendi pont
Mindennapi vizünk”Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás társulási megállapodás felülvizsgálata
(Írásos előterjesztés)

Nagy András – polgármester – az írásos előterjesztés alapján a Társulási megállapodását
szükséges módosítani. Az anyag teljes körű, jól áttekinthető.
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, javasolja az előterjesztés szerinti tartalommal
annak elfogadását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többséggel 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

5

143/2013. (X.30.) számú határozat
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás társulási megállapodás
módosítása
Határozat
1.
Jászszentlászló
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2010. év január hó 29. napjával
létrehozott, többszörösen módosított „Mindennapi vizünk”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítását az 1. sz. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
2.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt megállapodás aláírására.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

5.

Napirendi pont.
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
(Írásos előterjesztés)

Nagy András – polgármester – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 54. §- a, valamint Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselőtestületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
11/2013. (V.23.) sz. rendelet 61. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület
évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.

Meg kell határozniuk az időpontot, hogy a helyi lakosságot, valamint a helyben érdekelt
szervezetek képviselőit időben értesíteni tudjuk a közmeghallgatás idejéről.

Mindezek figyelembevételével 2013. évben megtartandó közmeghallgatás időpontjára
vonatkozóan a 2013. november 14. 17 óra javaslatot tette.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
144/2013. (X.30.) számú határozat
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2013. évi közmeghallgatás időpontját 2013. november 14
napján 17 órára hirdeti meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2013. október 31.

6.

Napirendi pont
Egyebek
(Szóbeli előterjesztés)
6/1 Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezete bérleti szerződés ügye

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Kiskunok
Vidékéért Egyesület munkaszervezete írásbeli kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. A
kérelem tárgya, hogy a munkaszervezet által bérelt Jászszentlászló Kossuth u. 7. szám alatti
helyiségek bérleti szerződése tárgyában az alábbi módosításokhoz járuljanak hozzá:
-

a munkaszervezet által használt helyiségek és azok területét csökkenthessék
a bérleti díj mértékét csökkentsék
a felmondási idő 6 hónapról 3 hónapra történő csökkentése.

Kérelemre a polgármester az alábbi javaslatot teszi:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat a Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezettel
kötött bérleti szerződés pontjait 2014. január 01. napjától az alábbiakban módosítja:
-

-

Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti Művelődési Házban bérbe adott iroda
helyiségek nagysága: 107,1 négyzetméter nagyságú terület 92,1 négyzetméterre
csökken
A bérleti díjat 1910.-Ft/négyzetméter összegről 1700.-Ft/négyzetméter összegre
mérséklik
a bérleti szerződésben rögzített felmondási idő 6 hónapról 3 hónapra csökken.
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Patyi Norbert – alpolgármester – a hat hónap felmondási idő helyett a három hónap is
elfogadható.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
145/2013. (X.30.) számú határozat
Kiskunok Vidékéért Egyesület bérleti szerződés

Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunok Vidékéért
Egyesülettel - Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti helyiség
bérlete tárgyában kötött szerződést 2014. január 01. napjától az
alábbiak szerint módosítsa:
1. Kiskunok Vidékéért Egyesület által használt helyiségek
nagysága 92,1 négyzetméter
2. A bérleti díj mértéke 1700.-Ft/négyzetméter.
3. A szerződés felmondási ideje 3 hónap.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2014. január 01.

6/2 Villámhárító javítás
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Szent László
Óvoda és Bölcsőde intézménynél katasztrófa védelmi vizsgálat során megállapították, hogy
nem felel meg a villámhárító az elvárásoknak. A villámhárító rálóg a tetőre emiatt nagyon
komoly kockázatot hordoz vihar esetén, pont a szerepét nem tölti be. A helyzetet meg kell
oldani az intézmény biztonsága érdekében, ezért árajánlatot kért be az Önkormányzat
vállalkozásoktól.
Két árajánlat érkezett az Önkormányzathoz. Rajczi Ferenc egyéni vállalkozó és a KUNVILL
KFt. Rajczi Ferenc ajánlata bruttó 297.536.-Ft, a KUNVILL Kft ajánlata 294. 820.-Ft + ÁFA,
ami bruttó 374.421.-Ft. Ennek alapján javasolja Rajczi Ferenc ajánlatának elfogadását.

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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146/2013. (X.30.) számú határozat
Vállalkozói szerződés megkötése

Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy Szent László
Óvoda és Bölcsőde intézménynél a villámhárító javítása
érdekében a vállalkozói szerződést Rajczi Ferenc egyéni
vállalkozóval kösse meg. A szerződésben foglalt munkálatokért
az ajánlatban szereplő bruttó 297.536.-Ft fizethető meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
6/3 Kalauz Mónika lakásbérleti kérelme.
Nagy András – polgármester – írásos kérelem érkezett az Önkormányzathoz lakásbérlet
tárgyában. Kalauz Mónika 5 gyermekes anya, Jászszentlászlói lakos nyújtott be kérelmet,
melyben áldatlan lakáshelyzetére hivatkozva kéri önkormányzati bérlakás biztosítását.
Az Önkormányzatnak jelenleg nincs szabad lakása, csupán a Kiss Ferencnétől megörökölt
ingatlan, azonban azt nem javasolja bérbe adni. Az Önkormányzatnak rendelkeznie kell olyan
ingatlannal, melyet krízis helyzetben lévő család számára rendelkezésre tud bocsátani, ha arra
szükség van.
Hajagost-Tóth István – képviselő – egyetért a polgármesterrel, kell egy tartalék ingatlan,
bármikor lehet rá szükség.
Bozóki Edit – képviselő – tudomása szerint a család albérletben lakik az ingatlan kis részét
bérlik csak. Meg kell vizsgálni, hogy milyen módon lehetne a lakáskörülményeiken javítani.
Egyeztetni kell az ingatlan tulajdonosával, hogy esetleg nagyobb helyiséget bocsásson a bérlő
rendelkezésére.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – a kérelmező körülményeit nem ismerik a képviselők
ezért kérte, hogy a helyzet pontos megismerése céljából készítsen a családsegítő szolgálat egy
környezettanulmányt, hogy a család számára legideálisabb megoldást tudják megtalálni.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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147/2013. (X.30.) számú határozat
Kalauz Mónika önkormányzati bérlakás kérelme
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy Kalauz Mónika
Jászszentlászlói lakos – önkormányzati bérlakás igény kérelme
tárgyában intézkedjen környezettanulmány elkészítéséről, annak
érdekében, hogy nevezett helyzetét a Képviselő-testület minél
jobban átláthassa, megalapozott döntést hozhasson.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Folyamatos

6/4 Tájékoztatás Polgárőr Egyesület megalakulásáról
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2013. október
28-án megalakult a Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület. Az egyesület tagjainak száma 7 fő,
még nem éri el a 11 főt, ezért a Kiskunmajsai Polgárőr Egyesület tagozataként működik.
Törekvésük, hogy elérjék azt a létszámot, hogy önállóan működhessenek. Az egyesület tagjai
fokozott figyelmet fognak fordítani a közelgő Halottak napján a temető biztonságára.
Kiskunmajsán Bera Tamás a kapcsolattartó. Jogszabály alapján hozzávetőleg polgárőrök 1
napra 4 liter benzint számolhatnak el. Biztosítással rendelkeznek, közfeladatot ellátó
személynek minősülnek.
Horváth Lajos – képviselő – örömének adott hangot, hogy megalakult az Egyesület. Kérte az
elérhetőségeket tegyék közzé, hogy az embereknek legyen tudomása kik a polgárőrök.
Szívesen csatlakoztak volna, de nem volt tudomása az egyesület megalakulásáról. Kérte, hogy
a Sportegyesület rendezvényeit biztosítsa a Polgárőr Egyesület.
Nagy András – válaszában elmondta, hogy a Facebookon tették közzé a felhívást. Lehet,
hogy nem ért el mindenkihez a felhívás, de várják a jelentkezőket. Azzal mindenkinek
tisztában kell lennie, hogy a hét ember nagyon kevés, nehéz a beosztást kidolgozni. A sport
rendezvények biztosítására a Sportegyesületnek és a Polgárőr Egyesületnek megállapodást
kell kötnie.
Horváth Lajos – képviselő – kérte, hogy a Polgárőr Egyesület ingyen biztosítsa a
rendezvényeket, hiszen a Sportegyesület nagyon fontos szerepet tölt be a közösség életében,
és álláspontja szerint a faluért dolgoznak.
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy ennek ellenére egy
megállapodásnak lennie kell, hogy a Polgárőr Egyesület biztosíthassa a sport rendezvényeket.
A képviselő felvetésére felsorolta a Polgárőr Egyesület tagjait: Borbás Róbert, Bezsenyi
Sándor, Gregus Imre, Vízhányó József, Kiss Mihály, Ihring László, Bogdán Ferenc.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul
vette.
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6/5 Tájékoztatások
Horváth Lajos – képviselő – kérdése a szüreti mulatság megszervezésével kapcsolatban arra
irányult, hogy milyen összeggel támogatta az Önkormányzat a rendezvényt?
Nagy András - polgármester – Tájékoztatta a képviselőket, hogy a szüreti felvonulás és
mulatság megszervezéséhez az Önkormányzat az ingyen terem biztosításával járult hozzá.
Bárki szervezte volna a rendezvényt, ezt a segítséget megkapja.
Horváth Lajos – képviselő – elfogadta Nagy András válaszát.
Bozóki Edit – képviselő – kérdése arra irányult, hogy mikor jelenik meg a helyi újság?
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy december első hetében. Kérte a
cikkeket addig juttassák el hozzá. A terjedelem korlátozott ugyanis a korábbi 8 oldal helyett
mára már 12 oldal telik meg.
Nagy András polgármester mivel több hozzászólás nem volt, a nyílt ülést berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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