JEGYZŐKÖNYV

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. március 20án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.

J e l e n v a n n a k:
Horváth Lajos

alpolgármester

Bozóki Edit
Hajagos-Tóth István
Nagy András
Seres János
Tóthné Frank Anikó

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Részvétel 100%-os.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Bálintné Bajnóczi Edit

Alapszolgáltatási Központ vezetője

Bőrös Antal

Tanyagondnok

Csúri Ferencné

Szent László ÁMK mb. vezetője

Kiss Melinda

Járási Hivatalvezető

Valentovics Beáta

vezető tanácsos

Csontos Máté

Móricgát polgármestere Mofer Kft képviseletébe

Szabó Ferenc

vállalkozó Mofer Kft képviseletében

Horváth Lajos – alpolgármester – tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, valamint
az ülésre tanácsozási joggal meghívottakat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Először is tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az ülésen Valentovics Beáta vezető
tanácsos van jelen, rendelkezik megbízással, hogy a jegyzőt képviselje, ugyanis Kovács
Tímea jegyző akadályoztatva van, orvoshoz kellett mennie.
Az ülésen tanácsokozási joggal jelen van Kiss Melinda Járási Hivatalvezető asszony,
Bőrös Antal
Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ vezetője, valamint
tanyagondnok, Valentovics Beáta vezető tanácsos, Csontos Máté Mofer Kft, Szabó Ferenc
Mofer Kft, Nagy András Mofer Kft képviseletében. Javaslom, hogy a napirendet változtassuk
meg, amiatt, hogy Bálintné Bajnóczi Editnek, valamint Bőrös Antalnak ne kelljen itt
várakoznia, míg az ő napirendjük kerül sorra.
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Nagy András – képviselő - jelezni szeretném, hogy Én mint képviselő vagyok itt, nem
tanácskozási joggal meghívott. Egyébként egyetértek, hogy ne kelljen itt várakozniuk.
Horváth Lajos – alpolgármester – elnézést kérek, természetesen, mint képviselő veszel részt
az ülésen, ugyanakkor képviseled a Mofer Kft-t is.
Először is tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 4. napirendi pontot ezen az ülésen nem
tárgyaljuk, ugyanis az Intézményi Társulás keretében működő Alapszolgáltatási Központon
belül fenntartott Tanyagondnoki és Falugondnoki beszámolók együttes Képviselő-testületi
ülés keretében tárgyalandók.
Javaslom a napirendet az alábbi sorrendben fogadja el a Képviselő-testület

1.

Tanyagondnok kérelme
(Írásos előterjesztés

Bálintné Bajnóczi Edit
Alapszolgáltatási Központ
vezetője

2.

Vízi-közmű vagyon értékelésére megbízás
(Írásos előterjesztés)

Horváth Lajos
alpolgármester

3.

A Helyi jelentőségű védett természeti területté
nyilvánításról
szóló
17/2011.
(IX.
15.)
önkormányzati rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés)

Horváth Lajos
alpolgármester

4.

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
(Írásos előterjesztés)

Horváth Lajos
alpolgármester

5.

Pályázati kiírás helyi civil szervezetek részére
(Írásos előterjesztés)

Horváth Lajos
alpolgármester

6.

Víztermelés- kezelés- ellátás tevékenységen álláshely
bővítés engedélyezése
(Írásos előterjesztés)

Horváth Lajos
alpolgármester

7.

Egyebek

Horváth Lajos
alpolgármester
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1.

Napirendi pont
Tanyagondnok kérelme
(Írásos előterjesztés)

Horváth Lajos – alpolgármester – átadom a szót Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási
Központ vezetőjének.
Bálintné Bajnóczi Edit – Alapszolgáltatási Központ vezetője – az írásos anyag kiment a
meghívóval. Én különösebben nem kívánok ehhez hozzátenni a kérelemben minden benne
van.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – támogatom a tanyagondnok fizetésemelési kérelmét.
Nagy András - képviselő – egyetértek a felszólalással. Nevetséges pénzért dolgozik.

Bálintné Bajnóczi Edit – Alapszolgáltatási Központ vezetője – nagyon szépen köszönöm a
Képviselő-testület kedvező döntését.

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat
nélkül - az alábbi határozatot hozta

33/2013. (III. 20.) sz. határozat
Bőrös Antal – tanyagondnok – kérelme

Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Alapszolgáltatási Központ vezetője (mint
munkáltató) Bőrös Antal tanyagondnokot a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerinti „B” fizetési
osztályból „C” fizetési osztályba átsorolja.
Az átsorolás hatálya: 2013. április 01.
A döntés következtében az intézmény költségvetésében
növekedés következik be a rendszeres személyi juttatások és a
munkáltatókat terhelő járulékok előirányzatában. Képviselőtestület engedélyezi, hogy az előirányzat növekedés Intézményi
Társulás 2013. évi költségvetésébe beépítésre kerüljön a soron
következő- április havi – rendeletmódosításkor.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 30.

3

Bálintné Bajnóczi Edit és Bőrös Antal tanyagondnok elhagyták a helyiséget, nincsenek
tovább jelen a Képviselő-testület ülésén.
Csúri Ferencné – ÁMK megbízott vezetője – megérkezett az ülésre csatlakozott a Képviselőtestülethez, mint tanácskozási joggal meghívott személy.
Csúri Ferencné – ÁMK megbízott vezető – elnézést kérek a késésért. Pályázati anyag
összeállítása miatt a Leader irodánál voltam, ez a késés oka.
Horváth Lajos – alpolgármester - semmi probléma, örömmel vesszük, hogy csatlakozol.
2. Napirendi pont
Vízi-közmű vagyon értékelésére megbízás.
(Írásos előterjesztés)
Horváth Lajos – alpolgármester – átadom a szót Valentovics Beátának, hogy a napirendet
vezesse le.
Valentovics Beáta – vezető tanácsos – 2013. február 27-én megszületett a végrehajtási
rendelet, melyben szerepelnek a vízi-közmű vagyon átadásával kapcsolatos szempontok.
Ahhoz, hogy az Önkormányzat a vízi-közmű vagyon átadásával kapcsolatos megállapodást
meg tudja kötni, szükség van a vízi-közmű vagyon értékelésére. Az idő nagyon rövid, az
Önkormányzatnak 2013. május 31-ig van ideiglenes engedélye a szolgáltatás nyújtására. A
megállapodást az új szolgáltatóval addig meg kellene kötni, azonban ehhez szükséges a
vagyont értékelni. Az értékelést pályázat útján nyerheti el egy külsős cég, de a pályázati
kiírást véleményeznie kell az Energia Hivatalnak. Eddig három cég ajánlata jutott el hozzánk,
egy céggel folytattunk személyes tárgyalást, azon én is részt vettem. Az eddigi ajánlatok 6
millió forint körüli összegről érkeztek. A vagyon értékelése függ a bekötések számától, az
értékelés meglehetősen bonyolult. Egyéb információk kerültek a birtokomba, ezért kérem a
testület hozzájárulását, hogy a Vízi-közmű vagyon értékelésére megbízás tárgyában a jövő
hétre halasszuk el a döntést, amikor egy rendkívüli képviselő-testületi ülést hívunk össze.
A Vízi-közmű vagyonnal kapcsolatos kérdés a Közmű Beruházó és Szolgáltató Kft helyzete.
Célunk az, hogy a jelenleg 90%-ban Önkormányzat, 10%-ban Mofer Kft. tulajdonában lévő
Kft tulajdonviszonyait rendezzük és az Önkormányzat tulajdonába kerüljön 100%-ban.
Álláspontunk szerint a Közmű Kft birtokában lévő eszközök számviteli értéke 5.298 e Ft,
ennek a 10%-a illeti meg a Mofer Kft-t.
Nagy András – képviselő Mofer Kft – ezt nem tudom elfogadni. A 2012. évi mérleg még
nincs a kezünkben, hiszen májusban készül el, de azt tudom, hogy a 2011. évi mérlegben
komoly készpénz vagyona volt a Közmű Kft-nek. A tárgyi eszközök értéke akkor még 6.077
e Ft volt, de ez biztosan csökkent. A mérleg szerinti eredménytartalék 20.511 e Ft. Ennek
alapján ne mondjátok azt, hogy 5 millió forint 10%-át akarjátok adni!
Szét kell választani a dolgokat, az Önkormányzat vízi közmű vagyona és a Közmű Kft
vagyona teljesen külön téma. Mindenkinek érdeke, hogy az egyezség létrejöjjön. Azt azonban
tudnotok kell, hogy az önkormányzat mellett más érdeklődő is jelentkezett, aki megvenné a
részünket. Természetesen mi az Önkormányzatnak akarjuk eladni. Várjuk az ajánlatotokat.
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Csontos Máté – Mofer Kft képviseletében – azt kell tudnunk, hogy az Önkormányzat
milyen összeget ajánl a 10%-os részünkért.
Nagy András – Mofer Kft képviseletében – három megoldás létezik.
- Az Önkormányzat megvásárolja a 10%-ot, ebben az esetben Társasági szerződést kell
módosítani.
- Felszámoljuk a Kft-t, ez jogi procedúra, a vagyon felosztást kell végrehajtani
- A Közmű Kft felvásárolja a többi tulajdonostól a tulajdonrészét. Egy éve lesz az
Önkormányzatnak, hogy eldöntse mit tesz a Kft-vel. Ebben az esetben is a Mofer Kft
teljesen kikerül a körből.
Véleményem szerint az első vagy a harmadik megoldás a járható út.
A 2012. éves mérleg még nincs kész, de a 2011. évi alapján közel 33 millió forint a mérleg
főösszege. Ezeket elmondva vételi ajánlatot tegyetek erre a 10%-ra.
Kiss Melinda – Kiskunmajsa Járási Hivatalvezető – miből adódik, hogy a mérlegben 33
millió forint szerepel, de mi a Kontír könyvelőirodától az eszközökről kaptunk egy jegyzéket,
melyben 5 millió forint körüli összeg szerepel.
Nagy András – Mofer Kft képviseletében – a mérleg az Önkormányzatnál is kell, hogy
legyen. Az eszközök nyilvántartásbeli értéke nem mindig egyezik meg piaci értékkel. Azt ti is
tudjátok, hogy egy markoló nyilvántartási értéke lehet, hogy 0.-Ft, de attól tudjuk, hogy érhet
akár 2 millió forintot. A nettó értéknek az 5 millió forintot vesszük.
Kiss Melinda – Kiskunmajsai Járási Hivatalvezető – kérem a jegyzőkönyvvezetőt, hogy
hozza fel a Közmű Kft 2011. évi mérlegét.
Az biztos, hogy Mi a gépek értékénél a számviteli törvény szerinti nettó értéket vesszük
figyelembe!
Nagy András – Mofer Kft képviseletében – Azt akarjátok mondani, hogy ha egy eszköz 0
forintot ér a számvitel szerint, akkor nincs piaci értéke? Ez nem így van, attól még el lehet
adni akár 2 millió forintért is!
Kiss Melinda – Kiskunmajsai Járási Hivatalvezető – a 2011. évi mérlegben 15.272 e Ft a
pénzeszköz, annak 10%-a illeti meg a Mofer Kft-t. Tárgyi eszközök értéke 5.298 e Ft a
könyvelő iroda legfrissebb információ szolgáltatása szerint. Ez körülbelül 2 millió forint.
Nagy András – Mofer Kft képviseletében – a 20 millió forinthoz közeli eredménytartalékot
is nézzétek. A vagyon és a nyilvántartások értéke két külön dolog. A pénzeszköz ott van a
számlán, az eszközök értéke megegyezés kérdése.
Csontos Máté – Mofer Kft képviseletében – a nyilvántartásoktól függetlenül meg kell
tudnunk, hogy mennyi pénzt kívántok adni a 10%-ért cserébe? Azt azonban tudnotok kell,
hogy, akkor amikor ez a Kft létrejött az Önkormányzat keresett meg minket mert kellett a
külsős.
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Kiss Melinda – Járási hivatalvezető – most viszont nagyon szerencsétlen helyzetben
vagyunk, hogy 10% külső tag kezében van. Miért kerestek meg benneteket?
Csontos Máté – Mofer Kft képviseletében – azt én nem tudom, csak azt tudom, hogy akkor
így volt jó az Önkormányzatnak, így volt a Törvény!
Nem volt nagy pénz, amit akkor mi befektettünk, de tudnotok kell, hogy nem is élveztük a
hasznát annak, hogy tagok vagyunk. Még csak egy javítást sem végzett soha a Mofer-nél a
Közmű Kft, de nem is kell ingyen dolgoznia! Mit mondotok, mennyi az összeg, amit akartok
adni?
Kiss Melinda – Járási Hivatalvezető – 10%-át a pénzeszközöknek, valamint 10%-át az
eszközök nyilvántartott értékének. Ezt tudjuk ajánlani!
Tóthné Frank Anikó – képviselő - Nem lehetne a Sütőné Kővágó Margitot idehívni? Miért
van ilyen jelentős különbség a gépek nyilvántartási értéke és a valós érték között.
Nagy András - Mofer Kft képviseletében – azért mert egy gép számviteli értéke lehet 0.forint, de attól még a piaci értéke nem 0.-Ft. Ez nem a Sütőné hibája, Ő jól végzi a dolgát, de
ne mondjátok, hogy egy poklein, vagy menetvágó, vagy laposvéső nem ér semmit?! Akkor
összeszedek ezekből a gépekből 15 darabot, ami 0 értékű, de Ti fogtok rosszabbul járni.
Azt is vegyétek figyelembe, hogy nem a Magam részére kérem, hanem a Mofer Kft dolgozói
részére. Lehet, hogy ebből a pénzből fog fizetést kapni a Kurucz Jani, a kis Szabó Feri, vagy
bármelyik dolgozót említhetném.
Kiss Melinda – Járási hivatalvezető – ez egy nagyon szép gondolat volt, de akkor megérted,
hogy mi az Önkormányzat érdekeit tartjuk szem előtt, ami mögött viszont ott van az egész
falu. Te a Mofer Kft érdekeit nézed, Mi a falu érdekeit.
Nagy András – Mofer Kft képviseletében – ha mi az ivóvíz szolgáltatást 05. 31-vel átadjuk
egy cégnek, akkor oda kell adni az eszközöket is? Nagyon szeretném azt szorgalmazni, ha
lesz benne szavam, akkor pláne, hogy legyen az Önkormányzatnak egy műszaki csoportja. Ne
maradjon az Önkormányzat műszaki szakemberek nélkül, nevezzék azt műszaki, technikai
csoportnak, vagy karbantartó brigádnak, mindegy. Ez a társaság tudna reagálni, ha bármi
műszaki vészhelyzet történik a faluban, csőtörés, villám vagy láthatjuk milyen helyzetben volt
az ország a közelmúltban.
Nagyon sajnálom, hogy nincs itt a Kovács Tímea jegyző, ugyanis amikor a Közmű Kft 4
millió forint értékben végzett munkálatokat az Iskola utcában grátiz, akkor elhangzott egy
ígéret, hogy a Mofer Kft is kap majd megbízást. Erre azóta is várhatunk….

Csontos Máté – Mofer Kft képviseletében – nem óhajtok senki lelki világába gázolni, vagy
senki idegein játszani, de ki kellene mondanotok, hogy mennyi az a pénz, amit az
Önkormányzat ajánl.
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Bozóki Edit – képviselő – nem értek a számvitelhez, de ha egy könyvelő kiállít egy eszköz
jegyzéket, akkor az miért nem a valós értéket tartalmazza? Nem ajánlhatunk mást, mint a
nyilvántartás értéke!
Nagy András – Mofer Kft képviseletében – dehogynem Editke, ez piac! Ez most alku
kérdése.
Csontos Mát – Mofer Kft képviseletében – nekünk nem eladó!
Kiss Melinda – járási hivatalvezető – a törvény kötelez minket arra, hogy rendezzük a
tulajdont.
Nagy András – Mofer Kft képviseletében – 2012 éves mérlegbeszámoló szerint legyen az
üzlet alapja. Vagy mondjátok meg melyik eszközöket vihetjük, valamint megkapjuk a
készpénz vagyon 10%-át.
Kiss Melinda – járási hivatalvezető – az eszközökért mennyit kértek?
Nagy András – Mofer Kft képviseletében – ha ideadjátok a pénzkészlet 10%-át, valamint az
eszközök értékét úgy, hogy összesen meg legyen a 2.700 e Ft, akkor rendben leszünk. A
mérleg szerint 3.300 e Ft lenne az érték.

Csontos Máté – Mofer Kft képviseletében – akkor kimondtad a 2.700 ezer forintot?
Tudnotok kell, hogy más is megkeresett minket – nem titok hogy ki lehet - de mi
természetesen Jászszentlászló Önkormányzatnak adjuk a részünket. Ez így tisztességes!
Nagy András – Mofer Kft képviseletében – nem nagy képzelőerő kell hozzá, hogy Szank
kívánja megvásárolni a részünket. Már akkor érdeklődtek, amikor rákötöttek a csatornára.
Akkor 3.000 ezer forintot ajánlottak. Mi nem adtuk oda, mert már a vízdíjban is diktálni
akartak.
Horváth Lajos – alpolgármester – az András felvetésére szeretnék reagálni, hogy a Mofer
Kft nem kapott megbízást, hiszen dolgozott a Mofer Kft és ti csináltátok a padokat a Rákóczi
utca felújításánál. Miért mondod, hogy soha nem kapott megbízást a Mofer?
Nagy András – Mofer Kft képviseletében – az más volt.

Horváth Lajos – alpolgármester – szavazásra bocsátom a 2 700 000.-Ft ajánlatot.
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozza
34/2013. (III. 20.) sz. határozat
Mofer Kft vételi ajánlata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a Mofer Kft a Közmű Beruházó és
Szolgáltató Kft-ben lévő 10%-os tulajdon részét 2 700 000.-Ft
értékben kívánja értékesíteni.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Lajos alpolgármester

Csontos Máté és Szabó Ferenc Mofer Kft képviseletében megjelentek elhagyták a helyiséget,
nem vesznek részt tovább a Képviselő-testületi ülésen.
3. Napirendi pont
A helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról szóló 17/2011. (IX.
15.) önkormányzati rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés csatolva)

Horváth Lajos – alpolgármester – az írásos anyagot valamennyi képviselő társam
megkapta. A Kerektó pályázat miatt van szükség erre a rendeletmódosításra. Az
Önkormányzat visszavásárolt területeket a tó mellett, ezeket kell helyi védettség alá helyezni.

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotta
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (III. 21. ) önkormányzati rendelete
a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról szóló 17/2011. (IX. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

4. Napirendi pont.
Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
(Írásos előterjesztés)

Horváth Lajos – alpolgármester – átadom a szót Csúri Ferencné ÁMK megbízott
vezetőnek.
Csúri Ferencné – ÁMK megbízott vezetője - a Képviselő-testület tagjai megkapták az
írásos előterjesztés anyagát. Az óvodai beiratkozás időpontját úgy határozzuk meg, hogy
igazodunk a KIK által meghirdetett iskolai beiratkozás időpontjához. Az óvodai beiratkozás
időtartama április 08-09 napokon 8-16 óra közötti időben lesz. A beiratkozáshoz nem kell
hozni a személyi igazolványt az óvodásoknak, de a hibák elkerülése végett kérek születési
anyakönyvi kivonatot, lakcím kártyát. A KIK-nél a beiratkozást úgy szervezik, hogy 18 óráig
lehet menni a szülőknek.
Horváth Lajos – alpolgármester – Te látod-e ennek szükségességét.
Csúri Ferencné – ÁMK megbízott vezetője – nincs értelme. Elég, ha 16 óráig fogadjuk a
szülőket.
Tájékoztatom a testületet, hogy Kiskunmajsai gyermeket írattak be az óvodánkba, április 03tól fog ide járni.
Hajagos-Tóth István – képviselő – ez igen az óvoda szakmai munkáját dicséri, ha ezért
áthordanak egy gyermeket Kiskunmajsáról.
Horváth Lajos – alpolgármester – gratulálok a színvonalas munkához.
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozza
35/2013. (III. 20.) sz. határozat
Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Határozat

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b)
pontja és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai
beiratkozás időpontját 2013. április 8-9. napjára tűzi ki.
A felvételről a szülők a beiratkozást követően 2013. április 26-ig
kapnak értesítést.
A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét
követő 15 napon belül lehet felülbírálati kérelmet benyújtani.
2. A Képviselő-testület megbízza a Szent László ÁMK vezetőjét,
hogy az időpont kihirdetéséről közleményben gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Csúri Ferencné ÁMK vezető

5.
Napirendi pont.
Pályázati kiírás helyi civil szervezetek részére
(Írásos előterjesztés)

Horváth Lajos - alpolgármester – az írásos anyag kiment a képviselők részére. Nem
kívánok hozzátenni semmit, abban minden benne van.
Nagy András – képviselő – érintett vagyok a kérdésben, hiszen Horgászegyesületként
szoktunk pályázni. Gondunk van annyiban, hogy az április 05. határidő nagyon rövid a
benyújtásra. Ugyanis az iskolában még most gyűjtik a jelentkezőket, hogy lesz-e annyi
jelentkező, hogy elinduljon a horgásztábor. Amennyiben nem jön össze a tábor,
megrendezzük a háziversenyt és akkor arra költjük el az esetlegesen elnyert támogatást.
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Kiss Melinda – Járási hivatalvezető – ebben nagyon rugalmasak a gazdálkodáson. Be kell
adni a pályázatot, és lehet módosítási kérelmet benyújtani, vagy esetleg két célt megjelölni.
Nagy András – képviselő – Rendben beadjuk a pályázatot, és mennyiben nem jön össze a
tábor (jelentkezők hiányában), megrendezzük a horgász háziversenyt és akkor arra költjük el
az esetlegesen elnyert támogatást.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
36/2013. (III. 20.) sz. határozat
Helyi civil szervezetek 2013. évi támogatására vonatkozó
pályázati felhívása.
HATÁROZAT
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a határozat mellékletében szereplő „Jászszentlászló Község
Önkormányzatának a helyi civil szervezetek 2013. évi
támogatására vonatkozó pályázati felhívás” anyagát elfogadja.
Felhívja a polgármestert, hogy a pályázati kiírás közzétételéről
gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: pályázat benyújtásának 2013. árpilis 05.

Melléklet
Jászszentlászló Község Önkormányzatának
a helyi civil szervezetek 2013. évi támogatására vonatkozó
pályázati felhívása
1. Általános információk
A pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap.
2. A pályázat célja
A jelen pályázat a helyi civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja a civil szervezetek 2013. évi programjai
kapcsán megvalósuló közhasznú tevékenységeinek és folyamatos működésének támogatása.
3. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: 500.000 Ft
4. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be:
Jászszenlászlói székhellyel rendelkező,, ténylegesen működő társadalmi szervezetek,
alapítványok, egyházak valamint Jászszentlászlón működő önszerveződő közösségek
4.1. Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a pártok;
b) a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek;
c) azok a civil szervezetek, amelyek a közpénzekből nyújtott támogatások
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átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a
pályázók köréből kizártnak minősülnek.
4.2. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amelynek
a.) lejárt esedékességű köztartozása van, vagy
b.) korábbi években igénybe vett önkormányzati támogatással nem, vagy nem
szabályszerűen számolt el.
4.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja
vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek
méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a
közrendre, a közerkölcsre, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe
ütközik.
5. A pályázatnak be kell mutatni:
- a pályázat indokoltságát, előzményeit,
- a pályázat célját,
- a tervezett tevékenységet és annak időbeni ütemezését,
- a várt eredményeket,
- a részletes költségvetést.
Költségként, illetve tárgyi eszköz beszerzésként az alábbi kiadások, illetve ráfordítások
támogathatók:
5.1. alaptevékenységgel összefüggő rendezvény költsége, azon belül:
a) megbízási díj: külső megbízott alkalmazása megbízási szerződés alapján
(közterheit is el lehet számolni)
b) tárgyi eszköz és készlet beszerzés
c) reprezentációs költség: a rendezvénnyel kapcsolatos rendezési, vendéglátási
kiadások. (például étkezési költség, ajándék)
d) marketing költség: a rendezvényt bemutató, népszerűsítő kiadványok költsége.
5.2. számviteli törvény szerinti tárgyi eszköz beszerzése és készletvásárlás
5.3. tagság, önkéntesek, partnerek, munkatársak kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások
útiköltsége
5.4. kiadványok előállítási költsége
Nem elszámolható költségek
Nem számolhatók el azok a költségek, illetve beszerzések, amelyek nem tartoznak a
működéshez, illetve a rendezvény megvalósításához szükséges, a fentiek szerint
támogatható költségek közé.
6. A támogatás formája és mértéke
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 pályázatot nyújthat be, az összesen igényelhető
támogatás összege maximum 50.000 Ft.
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben illetve csak egyes
kérelmezett jogcímekre is megállapíthatja. Döntéshozó fenntartja azt a jogot, hogy támogatási
keret kimerülése miatt elutasítson pályázókat.
A támogatás a pályázó 2013. április hónap 1. nap és 2013 év december hónap 31. nap között
megvalósuló, a 5. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához,
programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás felhasználásával legkésőbb 2013. év november hónap 30. napig kell elszámolni.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
Valamennyi, a megjelölt postacímre beérkező pályázat iktatásra kerül, az iktatási szám
egyben a pályázat azonosító jele is.
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A pályázat érvénytelen a következő esetekben:
a) A pályázatot határidőn túl adták postára (postai bélyegzőn szereplő dátum alapján) vagy
nyújtották be személyesen.
b) Nincs teljes körűen kitöltve a pályázati adatlap 1. pontja (pályázó neve és
székhelyének adatai) vagy nincs aláírva a pályázati adatlap 8. pontjában szereplő
nyilatkozat vagy ha az adatlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen
(ide értve az olvashatatlan kitöltést is).
c) Nem a kiadott adatlapon nyújtotta be pályázatát.
d) Nem az Önkormányzat szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
e) Nem csatolta a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségről szóló
nyilatkozatot.
8. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai:
a) a projekt szakmai értékelése (kidolgozottság, minőség);
b) pályázó szakmai felkészültsége a projekt megvalósítására;
c) a pályázó referenciái;
d) költségvetés indokoltsága, megalapozottsága, költséghatékonyság;
e) a pályázat megvalósításával érintettek köre, személyek száma.
9. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat kizárólag a Jászszentlászló Község Önkormányzata által kiadott pályázati
adatlapon nyújtható be. Az adatlap tartalmában nem változtatható. A pályázati dokumentációt
a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati
formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok
becsatolásával kell benyújtani.
• A pályázat benyújtási határideje: 2013. április 5.
A benyújtási határidőt követően benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra
kerülnek.
• A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban ajánlott küldeményként vagy
személyesen kell benyújtani az alábbi címre, a feladó megjelölésénél fel kell tüntetni a
pályázó nevét és levelezési címét:
Jászszentlászló Község Önkormányzata
6133 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.
A borítékon fel kell tüntetni: „CIVIL PÁLYÁZAT 2013.”
A részletes pályázati anyagok beszerezhetők:
Személyesen a Községházán (6133 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.) 2013. március 21-től
Minda Mónikánál. A pályázati dokumentáció letölthető a www.jaszszentlaszlo.hu honlapról.
10. Pályázók döntést követő kiértesítése
Az érvényes pályázatokat Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
bírálja el a benyújtási határidőt követő testületi ülésen, legkésőbb 2013. április 19-ig. A
döntést követő 15 napon belül a pályázók értesítést kapnak.
11. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (Knyt.) szerinti közzététel
Pályázata benyújtásával tudomásul veszi a pályázó, hogy a Knyt. 5. § -ában meghatározott
adatai Jászszentlászló Község Önkormányzata honlapján (www.jaszszentlaszlo.hu)
közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási szerződést az önkormányzat nevében a Polgármester köti meg. A szerződés
aláírására a kiértesítést követő 30 napon belül kerül sor.
A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatási döntésről szóló értesítés kézbesítésétől
számított 30 napon belül szerződéskötésre nem kerül sor a pályázó hibájából.
13

13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség
mellett. A támogatásnak a kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását
követő 15 napon belül kerül sor, ha nem áll fönn más kizáró feltétel.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a
gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.
A támogatott projekt akkor minősül megvalósultnak és lezártnak, ha a
Kedvezményezett által határidőre benyújtott Pénzügyi beszámolót a Támogató írásbeli
nyilatkozatával elfogadta.
Az elszámolás benyújtásának határideje: 2013. november 30.
15. A támogatott civil szervezet a szerződés teljesítéséről beszámolót és pénzügyi
elszámolást köteles a szerződésben megjelölt módon a fenti határidőig benyújtani.
Az elszámoláshoz a kedvezményezettnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
a) A támogatáshoz kapcsolódó kifizetett számlák és bizonylatok hitelesített másolata
b) Megbízási díj elszámolásához megbízási szerződés másolata
c) Útiköltség elszámolása esetén hitelesített számlamásolat vagy nyilatkozat
d) Minden esetben a megvalósulásról szóló szöveges beszámoló.
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PÁLYÁZATI ADATLAP
Jászszentlászló Község Önkormányzatának
a helyi civil szervezetek 2013. évi támogatására meghirdetett
Pályázati felhíváshoz
1.PÁLYÁZÓ ADATAI
Pályázó neve:
Pályázó székhelye:
Pályázó taglétszáma:
Pályázó adószáma:
Pályázó KSH azonosító száma:
Pályázó bírósági nyilvántartási száma:
Pályázó telefonszáma:
Pályázó E-mail címe:
Pályázó honlap címe:
Pályázó képviselője:
Pályázatért felelős személy neve:
2. PÁLYÁZÓ JOGI STÁTUSZA
(Megfelelőt kérjük aláhúzni)

Alapítvány
Egyesület
Egyház
Egyéb
3. A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE
(Kérjük, a legjellemzőbbet jelölje meg, max. egy mondatban)

……………………………………………………………………………………………..
4. A PÁLYÁZÓ PÉNZINTÉZETI ADATAI
Számlavezető bank megnevezése:
Bankszámlaszám:
5. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ 2013. ÉVI
MűKÖDÉSI KÖLTSÉGTERV
1. Alaptevékenységgel összefüggő rendezvény költsége mindösszesen (1a-1d):
a) Megbízási díj:
b) Tárgyi eszköz beszerzés:
c) Reprezentációs költség:
d) Marketing költség:
2. Tárgyi eszköz és készlet beszerzés:
3. Kapcsolattartást szolgáló belföldi utazások útiköltsége:
4. Kiadványok előállítási költsége:
IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
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6. A PÁLYÁZÓ ÉS EDDIGI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA
(Max. fél oldal terjedelemben.)

7. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKOLÁSA, A TERVEZETT
KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÁSA

16

8. PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA
Alulírott pályázó
a.) Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes
körűek, valósak és hitelesek.
b.) Kijelentem, hogy az Áht. 10. §.-ban foglalt fizetési kötelezettségemmel összefüggő,
esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom nincs.
c.) Elfogadom, hogy a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén a megfizetésre
irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával
történhet.
d.) Tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra
hozhatók.

Kelt: Jászszentlászló, 2013. év ……………………….hó……nap

Pályázó hivatalos aláírása

A pályázat kötelező mellékletei:
- A pályázó alapító okiratának (alakuló jegyzőkönyvének stb.) a képviselő által hitelesített
egyszerű másolata.
- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségről szóló nyilatkozat
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NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Székhelye: ...................................................................................................................................
Képviselőjének neve: ...................................................................................................................
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ............................................................................................
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ..................................................................................
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
(Kérjük, aláhúzással jelölje a megfelelő választ.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ….. pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ….. pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: Jászszentlászló, 2013. év ……………………….hó……nap

Pályázó hivatalos aláírása
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
A Pályázó neve:...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Székhelye: ...................................................................................................................................
Képviselőjének neve: ...................................................................................................................
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ............................................................................................
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ..................................................................................
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet,
egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítők
k ént közreműködő szervnél, vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt
közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….…………………..
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet
neve, székhelye beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a
2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács
tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben
megfelelnek.
Kelt: Jászszentlászló, 2013. év ………………………. hó…… nap

Pályázó hivatalos aláírása
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6. Napirendi pont.
Víztermelés- kezelés- ellátás tevékenységen álláshely bővítés engedélyezése
(Írásos előterjesztés)

Horváth Lajos – alpolgármester – 2013. január 01-től az Önkormányzat látja el az ivóvíz
és csatorna szolgáltatást településünkön ideiglenes jelleggel 2013. május 31-ig. Január
hónapban átvettünk két dolgozót a Szabó Balázst és a Lőrincz Józsefet. 2013. március 01.
napjától újabb két fő átvétele szükséges, tekintettel, hogy a vízóra leolvasást és a vízdíj
beszedését most már az önkormányzat végzi. Az újabb két fő Makra Sándorné és Rékasi
Zsolt.
Hajagos-Tóth István – képviselő – a vízóra leolvasó személyével kapcsolatban szeretném
kérdezni Lajos, hogy mennyire lett ez a hölgy eligazítva. Ezt olyan értelemben kérdezem,
hogy elmondtátok-e neki mi a feladata, mert elég sok panaszt hallok a munkájával
kapcsolatban. Sokan megkeresnek ezzel a problémával. Azt elmondtátok neki, hogy mi a
munkaköre, mi tartozik a feladatai közé? Az idősekkel való viselkedése kívánni valót hagy
maga után.
Horváth Lajos – alpolgármester – szeretném tájékoztatni a képviselőket a kialakult
helyzetről. 2013. március 01-től az önkormányzat kötelezettsége a vízórák leolvasása. A
Kerekesné Terikével nem sikerült megegyezni, ugyanis ő nem vállalta a munkát a 114.000.forintos fizetésért. Ez engem nagyon meglepett ugyanis nagyon sok ember végez kemény
munkát 30-40-50 ezer forint fizetésért. A Terike a Közmű Kft-nél a végkielégítést megkapta,
ott tisztázták a munkaviszonyát, nálunk csak a 114.000.- forintot tudjuk megadni ezért a
munkáért. Ekkor került a képbe a Makráné. A Makráné sem volt könnyű helyzetben. A
leolvasással végezni kellene 21-22-ére, azonban a Terike mikor átadta az anyagot csupán 150
ház volt leolvasva. A Terike 32 éven keresztül látta el a feladatot, az új arc, az új személy
szokatlan az embereknek. A fogadtatás sem volt kedvező, nehéz dolga volt a Katinak. Neki
még nem volt rutinja, hogy hogyan olvassa le az órákat, hogyan oldja meg, ha nem tudja
elvégezni a leolvasást, az emberek nem jól vették. Mi is megkaptuk a negatív kritikákat,
napról napra egyeztettünk a Bea jelenlétében, minden nap eligazítást tartottunk a Makránénak.
Ma ½ 10 órakor is bent volt a Sütőné Margó egyeztettünk vele is a számlák kiállításával
kapcsolatban. Azt azért tudnotok kell, hogy a falu nagyon el lett kényeztetve. Mondjatok még
egy szolgáltatót, amelyik ötször visszamegy leolvasni az órát, vagy ötször visszamegy, hogy
kifizessék a számlát… Ez sem járható út. Tél van, sok háznál téliesítették az aknákat. Az is
előfordul, hogy bálás szalma van a fedőre rakva.
Hajagos-Tóth István – persze-persze az emberek sem egyszerűek. De azt gondolom, hogy az
aknafedő felnyitása munkakörébe tartozik. Készüljön föl, legyen nála bot, rajta szivacs, ha
párás a vízóra le tudja törölni. El kell igazítani, ha lehetőség van rá valaki menjen vele, hogy
lecsendesedjen a falu.
Horváth Lajos – alpolgármester – arra nincs mód, hogy valaki kísérgesse.
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Csúri Ferencné – ÁMK mb. vezető - meg szeretném osztani a Képviselő-testülettel a
személyes tapasztalatomat. A 80 éves édesanyámnak a Makra Sándorné azt mondta, hogy
pattanjon le az aknába és nézze meg, hogy mit mutat a vízóra. A szomszédasszonyának, aki
szívbeteg azt mondta, hogy nyissa fel az aknafedőt. Ő azt mondta, hogy nem emelhet a szíve
miatt, ekkor a Makráné közölte, hogy viszontlátásra... Ez a viselkedés felháborító. Ezt itt
mondtam el a Testület előtt, mert rátok tartozik nem a falura.
Kiss Melinda – járási hivatalvezető – Horváth Lajos alpolgármester nagyon nehéz
helyzetben volt. Amikor a Terike közölte, hogy a 148.000.- forintos régi béréért hajlandó csak
dolgozni, ezt az Önkormányzat nem adhatta meg. A Kerekesnét megkérdeztük, ugyanúgy
mint a többi dolgozót, hogy milyen tervei vannak a jövőre vonatkozóan. Két lehetőség közül
választhattak a dolgozók. Voltak akiket 01. 15-én átvettünk áthelyezéssel, Ők nem kaptak
végkielégítést, hanem a régi bérükkel foglalkoztatjuk Őket tovább. A Terike azt választotta,
hogy leszámol a Közmű kft-nél, felveszi a végkielégítést, és utána jön hozzánk dolgozni. Még
mondta is a Kővágó Margitka, hogy milyen rendesek vagyunk, hogy megkérdezzük a
dolgozókat és választási lehetőséget biztosítunk a számukra. A Kerekesné besorolás szerinti
bére 114.000.-Ft lenne, annyi, mint köztisztviselőé, és nagyon sok Önkormányzati dolgozóé.
Ennyi pénzért dolgoznak sokan a hivatalban, sőt a Járási hivatalban is.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – a Makráné is helyi lakos
Nagy András – képviselő – azt azonban el kell ismerni, hogy a Terike úgy végezte a dolgát,
hogy alig van kintlévőség. Az új dolgozóval kapcsolatban lehet, hogy érdemes lenne erkölcsi
bizonyítványt kérni, tekintettel arra, hogy pénzzel bánik.
Hajagos-Tóth István – képviselő – egyetértek mindenképpen fel kell hívni, hogy szerezze be
az erkölcsi bizonyítványt.
Horváth Lajos – alpolgármester – tájékoztatnálak benneteket, hogy nagyon szigorú
rendszert dolgoztunk ki. Amikor beszedi a vízdíjat, minden nap el kell számoljon a
Hivatalban. Nem lehet nála több százezer forint. Pár ezer forint váltópénz lesz csak nála.
Szigorúan elszámoltatjuk. Ettől függetlenül természetesen kértük, hogy szerezze be az
erkölcsi bizonyítványt. Mindig megkapja a beszedendő számlákat, utcák szerint. Amit nem
tudott beszedni, ott értesítőt hagy, majd a végén ismét megkísérli a számla beszedését.
Térjünk akkor vissza az eredeti napirendre, tehát az álláshelyek bővítésére. Jászszentlászló
Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati
rendelete a Víztermelés- kezelés– ellátás tevékenységen kettő fő foglalkoztatásával számolt.
A rendelet 2013. 05. 31. napjáig tartalmazza két fő személyi juttatásainak, járulékainak,
valamint a víztermelés tevékenység dologi kiadásainak eredeti előirányzatát. 2013. március
hónapban esedékes leolvasási, valamint azt követő díjbeszedési munkálatok már az
önkormányzat feladata. A tevékenység fenntartásához szükséges további két fő
foglalkoztatása. A létszámbővítésből eredő személyi juttatások illetve járulékok mértéke a
következő rendelet módosításkor kerül beépítésre az önkormányzat költségvetési rendeletébe.
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Jászszentlászló Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet hozta:
37/2013. (III. 20.) sz. határozat
Víztermelés- kezelés- ellátás tevékenységen
álláshely bővítés engedélyezése

Határozat

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Víztermelés- kezelés– ellátás 360000-1
szakfeladaton engedélyezi
2013. március 1. – 2013. május 31. időszakban további
2 fő foglalkoztatását.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Lajos

7. Napirendi pont
Egyebek
7/1 Szent László ÁMK Óvoda Jászszentlászló kérelem ügye
Horváth Lajos – alpolgármester – a jegyzőkönyv mellékletében csatolt írásos kérelmet
szeretném előterjeszteni. Az intézmény 2013. április 18 -19-én az Néphagyományőrző hazai
és külhoni Óvodapedagógusok találkozójának megrendezésére kér támogatást. A támogatás
mértéke 80.000.-Ft Maximálisan támogatom a kérelmet, hiszen nagyon szép, hogy ilyen
nagyszabású rendezvényt rendez az Óvodánk.
Nagy András – képviselő – támogatom a kérelmet. Ez valóban nagyon szép dolog, hogy az
óvodában nemzetközi rendezvényt szerveznek. Én mint magánember is szeretném támogatni
a rendezvényt.
Bozóki Edit – képviselő – egyetértek a képviselő úrral. Én is támogatni fogom ezt a
rendezvényt. Büszkék vagyunk az Óvodánkra.
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Jászszentlászló Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:

38/2013. (III. 20.) sz. határozat
Szent László ÁMK Óvoda támogatás ügye

Határozat

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Szent László ÁMK Óvoda Jászszentlászló
intézmény keretein belül megrendezésre kerülő
„Néphagyományőrző hazai és külhoni Óvodapedagógusok
találkozójának” megszervezésének megszervezéséhez
80.000.-Ft támogatást biztosít.
Képviselő-testület engedélyezi, hogy az előirányzat
növekedés Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésébe
beépítésre kerüljön a soron következő- április havi –
rendeletmódosításkor.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Lajos

7/2 Urbán István megkeresése

Horváth Lajos – alpolgármester - megkereséssel fordult az Önkormányzathoz Urbán István.
A megkeresés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva lett. Bejelentette, hogy a Termálkút
melletti területre érdeklődő jelentkezett megvásárolná a szőlő területet. Úgy érzi
becsületesnek, hogy először az Önkormányzatnak ajánlja fel a területet, hiszen tisztában van a
terveinkkel.
Hajagos-Tóth István – képviselő – elgondolkodtató ez az ajánlat. Ha komoly érdeklődője
van akkor mindenképpen meg kell fontolnunk a vételt. Ha azonban blöfföl, akkor mit
csinálunk.
Bozóki Edit – képviselő - lehet, hogy a Seres Lajos az érdeklődő?
Horváth Lajos – alpolgármester – kimondtad amit gondoltunk.
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Nagy András – képviselő – szándéknyilatkozatot tettünk, hogy meg kívánjuk vásárolni a
területet.
Az biztos, hogy nem kidobott pénz, nem tudok mit mondani, lehet, hogy blöfföl, de ha nem
akkor az Önkormányzat bajban lesz. A kút föld nélkül nem ér semmit, ezért tűnik jó
befektetésnek.
Hajagos-Tóth István – képviselő – a kút föld nélkül nem érték. Esetleg lehetne még alkudni.
Horváth Lajos – alpolgármester – az már nem lehetséges, egyszer kimondtuk az
1.000.000.-ft vételárat. nem lenne tisztességes az alkudozás.
Bozóki Edit –képviselő – vegyük meg, később érték lesz.
Nagy András – képviselő - 0,8 ha területért szép pénzt. Mi 26 ak/ha értékű földet akartunk
eladni, alig sikerült Kisújszállás környékén. Három évig árultuk. Ez csak megjegyzés.

Valentovics Beáta – mb. jegyző – amennyiben komoly vételi szándéka van az Ő által
emlegetett vevőnek. Ha valóban létrejön az üzlet, akkor az adásvételi szerződést ki kell
függeszteni, az Önkormányzat még akkor is élhet az elővásárlási jogával.

Kiss Melinda – Járási Hivatalvezető – ez nagyon jó gondolat.

Horváth Lajos – alpolgármester – ez valóban így van, elővásárlási joga van a szomszédnak.
Akkor is ráérünk lépni.

Valentovics Beáta – mb. jegyző – Ebben is van azonban kockázat. Hiszen előfordulhat, hogy
a másik vevő többet ajánl az 1.000.000.- forintnál. Akkor az Önkormányzatnak meg kell
adnia a kínált vételárat.

Kiss Melinda – Járási Hivatalvezető – nem tudjuk mennyire komoly a vevő.

Hajagos-Tóth István – a terület akkor lesz értékes, ha elkel a kút. A kút befektetőit nem
kérdezhetnénk meg? Egyébként ez egy művelés alatt lévő szőlő, azt mondom vegyük meg.

Horváth Lajos – egyetértek, ha egy év múlva bírjuk is eladni a kutat, akkor is megtérül.
Vegyük meg a területet. Ha sikerül az Önkormányzatnak egy egységes területet kialakítani,
még nagyobb érték lesz a termálkút is.
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Jászszentlászló Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
39/2013. (III. 20.) sz. határozat
Jászszentlászló 061/6 hrsz. terület megvásárlása

Határozat

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Jászszentlászló 061/6 helyrajzi számú 8.623
négyzetméter nagyságú szőlő területet 1.000.000.-Ft
vételárért megvásárolja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi
szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Lajos

7/3 Határtalanul pályázathoz önkormányzati támogatás
Horváth Lajos – alpolgármester – tájékoztatni szeretnélek benneteket a támogatási
kérelemmel kapcsolatban kialakult helyzetről. Az előző képviselő-testületi ülés előtt érkezett
hozzám egy kérelem, melyben a Feketéné Horváth Zsuzsa fordult a testülethez, hogy
100.000.-Ft támogatást biztosítsunk az osztálya számára. A kérelem nagyon szűkszavú volt,
nem tért ki, hogy pontosan milyen célból és milyen felhasználásra kéri a pénzt. Utána
néztem, kértem adjon be egy pontosabb kérelmet. A második kérelem szintén csak
nagyvonalakban vázolta a kiadásokat, nem nevezte meg a célját a támogatásnak. Nem tudjuk,
hogy milyen egyéb támogatásban részesülnek a kiránduláshoz, úgy tudom szülők is utaznak, a
támogatásból a buszsofőr kiadásait fedeznék. Ezzel a második kérelemmel is elégedetlen
voltam, írásban megkerestem a Zsuzsát, hogy pontosabban jelölje meg a célt, mikor lesz a
kirándulás, milyen támogatási összegben részesültek, honnan kaptak még esetleg támogatást
más szervezetektől. Ekkor azt válaszolta, hogy Ő erre nem ér rá…..
Kiss Melinda – Járási Hivatalvezető – én ismerem a pályázatot. Ez a úgynevezett
„Határtalanul” pályázat keretében egy osztály utazik Erdélybe 5 napos kirándulásra. A
támogatás 432.000.-Ft. Biztosan a Zsuzsi ingerült volt, valami más feladat nyomaszthatta, de
biztos vagyok benne, hogy át fogja gondolni, és egy pontosabb elszámolást fog készíteni.
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Hajagos-Tóth István – képviselő – igazad volt Lajos, tudnunk kell, hogy mire adjuk a pénzt.
Horváth Lajos – alpolgármester – Nem kell döntenünk, hiszen nincs konkrét kérelmünk. A
nyáron lesz a kirándulás addig még beadhatják.
Horváth Lajos – alpolgármester- megköszönöm valamennyi jelenlévő aktív részvételét,
mivel több hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést berekesztem.

K.m.f.

Horváth Lajos
alpolgármester

Valentovics Beáta
vezető tanácsos
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