JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2012.
április 25-én 1600 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
KISS Melinda
HORVÁTH Lajos

polgármester
alpolgármester

BOZÓKI Edit Etelka
HAJAGOS-TÓTH István
NAGY András
SERES János
TÓTHNÉ Frank Anikó
Képviselők
(7 fő 100 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea
körjegyző,
Bálintné Bajnóczi Edit
intézményvezető Alapszolgáltatási központ
Gál Katalin
ÁMK vezető
Kiss Melinda polgármester köszönti az intézményvezetőket, a képviselőket, és
javasolja, hogy új napirendként vegyék fel a rendeletmódosítás után, az intézményi
Társulás 2012. évi költségvetésének módosítását.
Képviselő-testület a javaslatot elfogadja és a napirendeket az alábbi sorrendben
tárgyalja:
1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2011. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámoló
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

2./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének
módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

3./ Intézményi Társulás 2011. évi
költségvetésének módosítása
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi társulás,
Társulási Megállapodásának módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

5./ 2011. évi Tanyagondnoki feladatok ellátásról
készült beszámoló jóváhagyása
(írásos előterjesztés)

Bőrös Antal
tanyagondnok

6./ Civil szervezetek által benyújtott pályázatok
elbírálása
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

7./ 2011. évi belső ellenőrzési jelentés
jóváhagyása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

8./ E g y e b e k
9./ Szociális kérelem
(zárt ülés keretében)

Kovács Tímea
körjegyző

1. Napirend
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámoló
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta,
amennyiben kérdés van, megpróbálunk rá válaszolni.
Nagy András képviselő: nagyon szép évet zárt az önkormányzat, de lenne néhány
kérdésem. Egyéb működési bevétel. Ez mit takar?
Kovács Tímea körjegyző: Pl. költségvetési szervtől átvett pénzeszköz, vagy a
többcélútól igényelt normatíva tartozik ide.
Nagy András képviselő: Helyi adó befizetések ilyen jól sikerültek?
Kovács Tímea körjegyző: Igen. Főleg az iparűzési, ahol 1 – 2 nagyobb vállalkozás
is található jelentős összegű adófizetéssel
Nagy András képviselő: Működési bevétel erdőgazdálkodásnál,
Kovács Tímea körjegyző: Ez támogatás, az MVH-tól.

Nagy András képviselő: No ha ilyen jól sikerült az elmúlt éve az önkormányzatnak
akkor egy kicsit nagyvonalúbbak lehetnénk a civil szervezetekkel szemben is és
javasolnám, hogy a támogatás összegét 500.000,-Ft-ról emeljük meg 1 millió forintra.
Tudomásom szerint elég sok pályázat érkezett, ha megemelnénk az alapot
komolyabb összegekkel, tudnánk támogatni a civil szervezeteket.
Kiss Melinda polgármester: Úgy gondoltam, hogy az együttes testületi ülésen elég
világosan elmondtam, hogy mennyi munkát, odafigyelést igényelt az, hogy a számok
így alakuljanak. De akkor most engedjenek meg egy rövid áttekintést.
A 2011. év 13 millió forint tartalékkal indult, amiből mindenki tudja, 15,5 milliót ki
kellett fizetnünk, így tehát maradt a 2,5 millió mínusz. Ehhez képest az idei zárás 42
millió forint.
Nagy András képviselő: miből fakad a pénzmaradvány?
Kiss Melinda polgármester: átcsoportosításokból, ami érintett személyi és tárgyi
átcsoportosítást intézmények között. Több munkavégzést, ami nem jelentett
feltétlenül több pénzt is és logikus és átgondolt gazdálkodást. Folyamatosan írom én
és a körjegyző Asszony a pályázatokat és így nem kell külön ezért fizetni.
Nagy András képviselő: Én csak remélni tudom, hogy ezek az átcsoportosítások,
megtakarítások nem mennek az emberek rovására.
Kiss Melinda polgármester: Tudja kedves András, ha nem lenne megtakarításunk,
akkor, az előbbi együttes ülésen született döntést sem tudnánk finanszírozni, túl
azon, hogy remélem az ilyen és ehhez hasonló helyzetekből nem lesz rendszer.
És még valamit engedjen meg! Ön szerint emelni kellene a civil pályázati alapot. Egy
pár nappal ezelőtt hívtuk meg a civil szervezetek képviselőit, ahol is széleskörű
információhoz juthattak pályázati témában. A pályázható keret kb. 5 millió forint. A
szívélyes invitálás ellenére összesen 3 szervezet képviselője jelent meg. Remélem
számukra hasznos információval szolgáltunk. Úgy gondolom, hogy nem csak az
önkormányzathoz lehetne támogatásért jönni, hanem ki kellene aknázni egyéb
pályázati pénzeket is.
Hajagos-Tóth István bizottsági elnök: A Pénzügyi-és Gazdasági Bizottság
megtárgyalta a zárszámadási beszámolót. Minden intézmény spórolt, jól
gazdálkodott. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Képviselők részéről további kérdés nincs. Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet
alkotja:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012.(V. 4.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

2. Napirend
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: A kiküldött előterjesztéshez képest már az előbbi
együttes ülésen történt döntésünket is átvezették a kollégák a rendelet-módosításon.
Így tehát ez most abszolút naprakész, beépítve a pénzmaradvány a tartalékalapba,
valamint a személyi juttatások szakfeladatra az Alapszolgáltatási Központnak átadva
a pénz.
Kérem, ha elfogadják, szavazzunk!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelete-tervezetet
elfogadja, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2012.(V. 4.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító
2 /2012 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

3. Napirend
Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Kiss Melinda polgármester: Ezt a napirendet ma már tárgyaltuk, de mivel az
együttes ülésen hozott döntés érinti, ezért kérem Önöket, hogy a most kiosztott új
táblák szerint hagyják jóvá a módosítást. A módosítás tartalmazza az
Alapszolgáltatási Központnak átadott pénzeszköz beépítését.
Képviselők részéről ellenvetés nincs, és a napirendhez 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák:
40/2012. (IV.25.) számú határozat
Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás
2012. évi költségvetésének módosítására
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei együttes
ülése a Jászszentlászló és Móricgát községi Intézményi Társulás létrehozásáról
szóló Megállapodásban foglaltak szerint az Intézményi Társulás 2012. évi
költségvetésének 1., 3. és 4. pontjait az alábbiak szerint módosítja:
1.

Szent László ÁMK Szent László Általános Iskola - tagintézmény
Költségvetési főösszege:

103.895.000.-Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- Intézményi működési bevételek

26 945.000.-Ft

- Intézményfinanszírozás

76 950.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

103.895.000.-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

60.977.000.-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

16.014.000.-Ft

- dologi kiadások

25.752.000.-Ft

- Társ-,szocpol-, és egy.jutt. támogatás

1.152.000.-Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

2.

4.419.543.-Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

28 fő

záró létszám

28 fő

Szent László ÁMK Gyermekélelmezési konyha - intézményegység
Költségvetési főösszege:

54.318.000.-Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- intézményi ellátási díjak

24.995.000.-Ft

- intézményfinanszírozás

29.323.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

54.318.000.-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

13.756.000.-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások

3.548.000.-Ft
36.614.000.-Ft

- beruházás

400.000.- Ft

Móricgáti Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

3.

460.789.-Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

10 fő

záró létszám

10 fő

Alapszolgáltatási Központ
Költségvetési főösszege:

69.928.000.-Ft

Bevételi előirányzatok
Működési bevétel
- egyéb saját működési bevétel

28.307.000.-Ft

- intézményfinanszírozás

41.621.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

69.928.000,-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

28.260.000.- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

7.523.000.- Ft

- dologi kiadások

32.432.000.- Ft

- felújítás

1.000.000.- Ft

Móricgát Községi önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

2.183.786.-Ft

Nyitó létszámkeret

16 fő

Záró létszámkeret

16 fő

Határidők:

2012. december 31-ig folyamatosan
2012. évi zárszámadási beszámolót
elfogadó együttes ülés

Felelősök:

Kiss Melinda
Csontos Máté
Kovács Tímea
Bálintné Bajnóczi Edit
Gál Katalin

4. Napirend
Kiskunmajsai
módosítása

Többcélú

Kistérségi

Társulás

polgármester
polgármester
körjegyző
Alapszolg. Kp. vezető
ÁMK vezető

Társulási

megállapodásnak

Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: A Megállapodás módosítását törvényi előírások tették
szükségszerűvé, az előterjesztésben részletesen kitértek, hogy mit miért kellett

megtenni, én úgy gondolom, hogy különösebb magyarázatara nem szorul, ezért
kérem, ha egyet értenek vele, hagyják jóvá!
Képviselő-testület részéről kérdés nincs, így 7 igen szavazattal,ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozzák:
41/2012. (IV.25.) számú határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás módosítása

H a t á r o z a t
Jászszentlászló

községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodást, a határozat mellékleteként
Csatolt egységes szerkezetű Társulási megállapodás
szerint módosítja.
Felelős:
Határidő:

Kiss Melinda polgármester
2012. május 7.

5. Napirend
2011. évi Tanyagondnoki feladatok ellátásról készült beszámoló jóváhagyása
Előterjesztő: Bőrös Antal tanyagondnok
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Köszönöm tanyagondnokunk részletes beszámolóját,
ebben minden fontos információ benne van.
Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető: Furcsa lehet, hogy ezt az alkalmat
ragadom meg, de engedjék meg, hogy itt Önök előtt mondjak köszönetet Antinak a
lelkiismeretes, odaadó munkájáért.
Seres János képviselő: Én is szeretném megköszönni, hogy szabadideje terhére
sokszor vitte a serdűlő csapatot focizni.
Tóthné Frank Anikó képviselő: A faluban és a tanyán is van létjogosultsága, az Ő
munkájának. Nagyon sok tanyán élő emberre csak Ő nyitja rá az ajtót. Ragaszkodni
kell ehhez a szolgáltatáshoz, ameddig csak lehet.
Képviselők részéről több hozzászólás nincs, a beszámolót egyhangúlag elfogadják
és 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozzák:
42/2012. (IV.25.) számú határozat

Tanyagondnok 2011. évi tevékenységéről
beszámoló
Határozat
Jászszentlászló
testülete

Bőrös

Községi
Antal

Önkormányzat
tanyagondnok

Képviselő-

2011.

évi

feladatellátásáról készült beszámolót elfogadja.
További munkájához sok sikert és kitartás kíván,
megbízzák továbbá, hogy munkájáról a továbbiakban is
az előírtaknak megfelelően számoljon be!
Határidő: folyamatos
6. Napirend
Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Kiss Melinda
(szóbeli előterjesztés)
Kiss Melinda polgármester: 13 alaki, és formai tartalomnak megfelelő pályázat
érkezett be. Most jön a neheze, amikor döntenünk kell arról, hogy ki mennyi
támogatást kapjon. Javaslom, hogy alakítsunk ki egy pontrendszert, ami talán segít a
döntésben. Pontozzuk 1-5-ig az aktivitásukat, 1 pont, aki nem igazán tevékenykedi, 5
pont, akire, akikre mindig lehet számítani. A másik pontszám abból adódna, hogy
mennyi egyéb önkormányzati támogatást kapnak. 1 pontot kap, aki több támogatást
is kapott már az önkormányzattól, és 5 pontot kap, aki semmit. Az így kapott
pontértékekhez, meg hozzárendelünk egy támogatási összeget, én így képzeltem:
A támogatási összegek az alábbiak:

10
9 pont
8
7 pont
6
5 pont
4 pont és az alatt

50.000,-Ft
40.000,-Ft
30.000,-Ft
20.000,-Ft.

Amennyiben egyet értenek a javaslatommal, akkor ezen szempontok alapján,
szedjük sorba a pályázatokat.
Képviselő-testület tagjai a bírálati szempontokat elfogadva kezdenek a beérkezett
pályázatok elbírálásához:
Hangász együttes, igényelt támogatás 50.000,-Ft
Képviselők részéről elhangzott, hogy nem igen lehetett a község által szervezett
rendezvényeken látni az együttest, még a Falunapon sem léptek fel, de azt el kell
ismerni, hogy egész évben gyakorolnak, dolgoznak, így az, az együttes vélemény
alakult ki, hogy aktivitásuk 4 pontot ér.

Támogatás: itt polgármester Asszony felhívja a figyelmet arra a testületi anyagban
kiküldött kimutatásra, ami tartalmazza a támogatási összegeket és jogcímeket. Itt
található meg az is, hogy a Hangász terembérlet címen 156.000,-Ft, támogatást
kapott.
Képviselők együttes véleménye, hogy ez alapján a támogatásért járó pont 5.
A szerzett pontok száma: 5.
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület igényelt támogatás 50.000,-Ft
Hajagos-Tóth István képviselő szerint, igaz, hogy évi egy nagyrendezvényük van,de
ehhez szükséges az egész évi előkészítő munka, hogy az tökéletes legyen.
Aktivitásra 4 pontot javasol. Ezt a képviselő-testülete elfogadja.
Kiss Melinda polgármester, náluk is jelentős összegű a terembérlet támogatás
144.000,-Ft, de mivel kevesebb, mint az előző javaslom a 2 pontot a támogatásra.
Képviselők elfogadják a javaslatot és így a szerzett pontok száma: 6.
Sporthorgász Egyesület igényelt támogatás: 80.000,-Ft
Nagy András képviselő, kissé visszás, hogy én mint az egyesület tagja méltatom
magunkat, de szeretném ha tudnák, hogy nem csak magunkért vagyunk, hanem
próbáljuk a fiatalokkal is megszerettetni a vizet, a horgászatot a természetet. Éppen
ezért táboroztatunk nyáridőben és az iskolában is, tartunk szakköröket az érdeklődők
számára.
Seres János képviselő javaslata szerint az aktivitásra megérdemel 4 pontos az
egyesület. A javaslatot a többiek is elfogadják.
Tóthné Frank Anikó képviselő, mivel náluk az egyéb támogatás sem túl magas,
60.000,-Ft, így ide is 4 pontot javasol. Az elhangzottakat elfogadva, a szerzett pontok
száma: 8.
Római Katolikus Plébánia igényelt támogatás 130.000,-Ft
Több képviselő is felveti, hogy az Atya továbbra sem tud, „nyitni” a lakosság felé.
Megközelíthetetlen. Ha valakinek problémája akad nehéz utolérni, persze ez
magyarázható azzal is, hogy Szankon lakik. Igazán nem vesz részt a község
életében. Persze azt senki nem feledheti el, hogy minden nemzeti ünnepünk misével
kezdődik, amit Ő celebrál. De ahhoz, hogy a hívek igazán érezzék jelenlétét, többet
kellene köztük lennie. Így az aktivitásra egyhagúlag 2 pontot javasolnak.
A támogatásnál, viszont vitathatatlan az 5 pont megadása, mivel az egyház egyéb
önkormányzati támogatást nem kapott.
Így a szerzett pontok száma: 7.
Nyugdíjas Klub igényelt támogatás 90.000,-Ft
Polgármester asszony, hát Ők egy csodacsapat. Aktívak, ott vannak minden
rendezvényen, szerepelnek, szerveznek, nagyon aktívak. Legutóbb az iskolában
sütöttek együtt kalácsot a gyerekekkel, ami hatalmas siker aratott. Az Ő aktivitásuk
szerintem 5 pont. Ezt a javaslatot a képviselő-testület is elfogadja.
A támogatásnál viszont már nem ennyire egyértelmű, mivel Ők is kaptak
önkormányzati támogatást terembérlet címén, mégpedig 90.000,-Ft-ot, így itt a
javaslatom 3 pont. A javaslatot a testület elfogadja.
A szerzett pontok száma: 8.
Korszerű Iskoláért Alapítvány igényelt támogatás 50.000,-Ft

Seres János képviselő, az Alapítvány tevékenysége, elsősorban az, az iskola falai
között történik, a másik oldal viszont, hogy amit tesznek azt a gyerekeinkért, a
gyerekeinkkel teszik, ezért én aktivitásra 4 pontot javaslok. Javaslatát a képviselők
elfogadják. Bozóki Edit képviselő, az Alapítvány sok támogatást kapott és kap
másfelől is, ezért az én javaslatom a támogatásra 3 pont. Ez a javaslat is elfogadva.
A szerzett pontok száma: 7.
Jászszentlászlói Sportegyesület igényelt támogatás 80.000,-Ft
Kiss Melinda polgármester, igaz hogy itt ül mellettem az alpolgármester, aki egyben
a sportkör elnöke is, de magasnak tartom a támogatási igényt. Az elmúlt egy évben
több pályázatot írtam, mintegy 15 millió forint összegben és nagy eséllyel nyernek is
így ezt sokallom.
Horváth Lajos alpolgármester, próbálunk minden lehetőséget megragadni ahhoz,
hogy a fiatalokkal a mozgást, a sportot, az egészséges életmódot megszerettessük.
Ehhez felszerelések, eszközök kellenek, az meg mind pénzbe kerül. Az egyesület
nem csak a felnőttekről szól, hanem egyre inkább azt szeretnénk, ha a gyerekekért
tehetnénk nagyon sokat. Ezt próbáljuk megszervezni, hogy szinte napi szintű
foglalkozások legyenek különböző korosztályok számára, agilis szakemberekkel.
Seres János képviselő, én egyet értek azzal amit Lajos mond, sokszor láttam már az
edzéseiket, munkájukat én aktivitásra 5 pontot javasolok. A javasolt pontot a
képviselők elfogadják.
Kiss Melinda polgármester, a támogatásra viszont csak 1 pontot kapjanak, mivel
tényleg sok helyről kapnak pénzt. A javaslat elfogadva.
A szerzett pontok száma: 6.
Református Egyházközség igényelt támogatás 50.000,-Ft
Hajagos-Tóth István képviselő, nem a vallás iránti tiszteletlenség mondatja velem, de
minimális számú református él községünkben, ennek értelmében kicsi az aktivitás,
amit a falu életében jelentenek, az én javaslatom 1 pont.
Mindenki egyetért avval, hogy az egyház működése jó dolog a községben, de még
csak keveseket érint, így elfogadják a javaslatot.
Kiss Melinda polgármester, a támogatásnál viszont egyértelmű az 5 pont szerintem,
mivel egyéb támogatás nem volt. A testület elfogadja a támogatási pontra adott
javaslatot.
A szerzett pontok száma: 6
Pásztorkodó Egyesület igényelt támogatás 60.000,-Ft
Bozóki Edit képviselő, senki nem vitathatja, hogy az aktivitásuk 5 pontot ér, ott
vannak minden, rendezvényen, ünnepélyen. Az óvó nénik együtt szerepelnek a
gyerekekkel, akik mindenütt mosolyt csalnak az emberek arcára. Képviselő-testület
elfogadja a javaslatot.
Tóthné Frank Anikó képviselő, úgy látom, hogy más különösebb támogatásban sem
részesültek így az én javaslatom a támogatásra 5 pont.
Testület tagjai a javaslatot elfogadjál.
A szerzett pontok száma: 10.
Nagycsaládosok Egyesülete igényelt támogatás 60.000,-Ft
Bozóki Edit képviselő, mi a Szivárvány tábor kapcsán tartjuk a kapcsolatot az
egyesülettel, szerintem, egy nagyon jó társaság. Klassz dolog, hogy szervezetten
próbálnak programokat szervezni, a többgyermekes családok számára. Tudom,

hogy programjaik elég zártkörűek éppen ezért aktivitásra 3 pontot javasolok. A
képviselők egyetértenek a javaslattal.
Tóthné Frank Anikó képviselő, én, mint érintett nagycsaládos tudom, hogy más
különösebb támogatást nem veszünk igénybe, ezért kérem támogatásra az 5 pont
megadását. Képviselő-testülete megadja az 5 pontot.
Szerzett pontok száma: 8.
Szivárvány Tábor igényelt támogatás 50.000,-Ft
Kiss Melinda polgármester, mióta létezik ez a tábor, azóta veszek részt az
előkészítő, illetve az aktuális tábori programok megszervezésében, kivitelezésében.
Évről, évre több embert tudnak maguk mellé állítani, és már nem csak a táborban
hanem más rendezvényen is találkozhatunk velük. Az aktivitásra 3 pontot javaslok a
tábornak. Javaslat elfogadva. A támogatásra viszont 5 pontot javaslok, mivel egyéb
támogatást nem vettek igénybe. Ezt a javaslatot is elfogadják a képviselők.
Szerzett pontok száma: 8.
Jászszentlászlói Ifjúsági Közösség igényelt támogatás: 50.000,-Ft
Kiss Melinda polgármester, nincs még egy éve, hogy megalakult ez a „csodacsapat”.
Klassz gyerekek egy csokorban aktívak, kreatívak, okosak, és klasszul lehet velük
dolgozni. Remélem, hogy a közösség egyre több fiatalt tud magához „szippantani”,
hogy fiataljaink ne az utcán őgyelegjenek, randalírozzanak, hanem szabad idejüket,
jó társaságban értelmesen töltsék el. Akik folyamatosan részt vesznek a községi
rendezvényeken, azok már sokat találkozhattak velük, mert rávehetők szervezésre,
szerepjátszásra, rendezésre, de buli utáni takarításra is. Én ennek a csapatnak,
aktivitásra, és támogatásra is 5-5 pontot javaslok. Kérem, támogassuk Őket.
Képviselő-testület a javaslatokat elfogadja.
Szerzett pontok száma: 10.
Nyári Napközis Tábor igényelt támogatás 50.000,-Ft
Seres János képviselő, ilyenkor érzi az ember, hogy milyen nehéz is dönteni. Az
előbb hallottuk, hogy az Ifjúsági Közösség mennyit tesz a közösség érdekében, és
éppen ezért nehéz viszonyítani, mert a napközis tábor igazán csak egyszer van egy
évben, de akkor tartalmas hetet biztosít a résztvevő gyerekeknek, és nyugalmat az Ő
szüleiknek, hogy gyerkőc jó helyen van. Ennek ellenére mégsem lehet a kettő, napi
aktivitását összehasonlítani, így a napközis tábor aktivitására 2 pontot javaslok.
Képviselők egyet értenek Seres képviselő Úr szavaival, és elfogadják javaslatát.
Polgármester Asszony, viszont a támogatásra a maximum adható pontra tesz
javaslatot, mivel más támogatást nem kapott a tábor az önkormányzattól. Ez a
javaslat is elfogadva.
Szerzett pontok száma: 7.
Kiss Melinda polgármester: Most ha összesítjük a szerzett pontokat és a
mellérendelt összegeket stimmelnünk kell a végén.

Pályázó

Aktivitás

Támogatás

Összes pont

Hangász Együttes
Jászszentlászlói
Helytörténeti és Faluvédő
Egyesület
Jászszentlászlói

4

1

5

Támogatási
összeg
30.000,-Ft

4

2

6

30.000,-Ft

4

4

8

40.000,-Ft

Sporthorgász Egyesület
Római Katolikus Plébánia
Nyugdíjas Klub
Korszerű
Iskoláért
Alapítvány
Jászszentlászlói
Sportegyesület
Református Egyházközség
Pásztorkodó Egyesület
Nagycsaládosok Egyesülete
Szivárvány Tábor
Jászszentlászlói
Ifjúsági
Közösség
Nyári napközis Tábor

2
5

5
3

7
8

40.000,-Ft
40.000,-Ft

4

3

7

40.000,-Ft

5

1

6

30.000,-Ft

1
5
3
3

5
5
5
5

6
10
8
8

30.000,-Ft
50.000,-Ft
40.000,-Ft
40.000,-Ft

5

5

10

50.000,-Ft

2

5

7

40.000,-Ft

Igen, ez rendben is van, viszont, engem mégis zavar, hogy a Református
Egyházközség, az 1 pontos aktivitásával ugyan annyi támogatást kap, mint a
Sportegyesület, vagy a Helytörténeti csoport. Azt javaslom, hogy ebben az esetben
tekintsünk el a ponthatároktól, és a Református Egyházközség „csak” 20.000,-Ft-os
támogatást kapjon.
Nagy András képviselő: Egyet értek, de akkor a felszabaduló 10.000,-Ft-ot, adjuk a
sportegyesületnek.
Kiss Melinda polgármester: Nem. Már többször elmondtam, hogy több pályázatuk
van folyamatban, lesz pénzük, amiből gazdálkodhatnak.
Horváth Lajos alpolgármester: András, köszönöm a javaslatodat, de szeretném
továbbadni a lehetőséget. Mivel elég jól ismerem a Nyugdíjas Klub tevékenységét,
elképzeléseit, én nekik szeretném javasolni ezt a 10.000,-Ft-ot.
Képviselők a polgármester Asszony felvetését elfogadják, és egyet értenek azzal is,
hogy a támogatást a Nyugdíjas klub kapja. A Képviselő-testület az alábbiak szerint
osztja fel a pályázati támogatást
Pályázó
Hangász Együttes
Jászszentlászlói
Helytörténeti és Faluvédő
Egyesület
Jászszentlászlói
Sporthorgász Egyesület
Római Katolikus Plébánia
Nyugdíjas Klub
Korszerű
Iskoláért
Alapítvány
Jászszentlászlói
Sportegyesület
Református Egyházközség
Pásztorkodó Egyesület
Nagycsaládosok Egyesülete
Szivárvány Tábor
Jászszentlászlói
Ifjúsági
Közösség
Nyári napközis Tábor

Támogatási
összeg
30.000,-Ft
30.000,-Ft
40.000,-Ft
40.000,-Ft
50.000,-Ft
40.000,-Ft
30.000,-Ft
20.000,-Ft
50.000,-Ft
40.000,-Ft
40.000,-Ft
50.000,-Ft
40.000,-Ft

Kiss Melinda polgármester: A nehezebb részén már túl vagyunk, véleményeztünk,
vitatkoztunk, most viszont határozatokkal, is meg kell erősíteni döntésünket.
Horváth Lajos alpolgármester, Bozóki Edit képviselő, Nagy András képviselő, és
Tóthné Frank Anikó képviselő, bejelentik személyes érintettségüket, az általuk
képviselt civil szervezet estében és kérik, hogy a testülettől, hogy fogadják el ezt!
Képviselő-testület a bejelentéseket elfogadja. És ezért az alábbi határozatokat
hozza:
Horváth Lajos alpolgármester személyes
Sportegyesületet érintő döntésnél van.

érintettsége

a

Jászszentlászlói

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
43/2012. (IV.25.) számú határozat
Horváth Lajos alpolgármester
személyes érintettségének bejelentése.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete,
Horváth Lajos alpolgármester
által képviselt Jászszentlászlói Sportegyesület miatti
személyes érintettségét tudomásul veszi.
A civil pályázati támogatás határozathozatalnál nem
szavaz.
Határidő: azonnal
Bozóki Edit képviselő személyes érintettsége a Szivárvány tábort érintő döntésnél
van.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
44/2012. (IV.25.) számú határozat
Bozóki Edit képviselő személyes
érintettségének bejelentése.
H a t á r o z a t

Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete,
Bozóki Edit képviselő
által képviselt Szivárvány Tábor miatti személyes
érintettségét tudomásul veszi.
A civil pályázati támogatás határozathozatalnál nem
szavaz.
Határidő: azonnal
Nagy András képviselő személyes érintettsége a Jászszentlászlói Sporthorgász
Egyesületet érintő döntésnél van.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
45/2012. (IV.25.) számú határozat
Nagy András képviselő személyes
érintettségének bejelentése.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete,
Nagy András képviselő
által képviselt Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület
miatti személyes érintettségét tudomásul veszi.
A civil pályázati támogatás határozathozatalnál nem
szavaz.
Határidő: azonnal
Tóthné Frank Anikó képviselő
Egyesületét érintő döntésnél van.

személyes

érintettsége

a

Nagycsaládosok

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

46/2012. (IV.25.) számú határozat
Tóthné Frank Anikó képviselő személyes
érintettségének bejelentése.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete,
Tóthné Frank Anikó képviselő
által

képviselt

Nagycsaládosok

Egyesülete

miatti

személyes érintettségét tudomásul veszi.
A civil pályázati támogatás határozathozatalnál nem
szavaz.
Határidő: azonnal
Kiss Melinda polgármester: Köszönöm, és most akkor kezdjünk hozzá a tételes
döntések meghozatalához.
Aki a Hangász Együttes 30.000,-Ft-os támogatásával egyet ért szavazzon! Szavazat
egyhangú, testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
47/2012. (IV.25.) számú határozat
Civil szervezetek pályázati támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az 22/2012. (III.14.) számú határozatával
megállapított

pályázati

alapból

a

Jászszentlászlói

Hangász Együttes (Jászszentlászló, Kossuth u. 7.)
részére
30.000,-Ft , azaz harmincezer forint
támogatást, biztosít.
Megbízzák

a

polgármestert,

hogy

a

támogatási

megállapodás

megkötéséről

és

az

összeg

utalványozásáról intézkedjen.

Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Köszönöm! Aki a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület 30.000,-Ft-os támogatásával
egyet ért szavazzon! Szavazat egyhangú, testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozza:
48/2012. (IV.25.) számú határozat
Civil szervezetek pályázati támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az 22/2012. (III.14.) számú határozatával
megállapított

pályázati

alapból

a

Jászszentlászlói

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület (Jászszentlászló,
Rákóczi u. 20.) részére
30.000,-Ft , azaz harmincezer forint
támogatást, biztosít.
Megbízzák

a

megállapodás

polgármestert,

hogy

megkötéséről

és

a
az

támogatási
összeg

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Köszönöm! Aki a Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület 40.000,-Ft-os
támogatásával egyet ért szavazzon! Szavazat egyhangú, testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
49/2012. (IV.25.) számú határozat
Civil szervezetek pályázati támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az 22/2012. (III.14.) számú határozatával
megállapított

pályázati

alapból

a

Jászszentlászlói

Sporthorgász Egyesület (Jászszentlászló, Alkotmány u.
2/a.) részére
40.000,-Ft , azaz negyvenezer forint
támogatást, biztosít.
Megbízzák

a

megállapodás

polgármestert,

hogy

megkötéséről

és

a

támogatási

az

összeg

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Köszönöm! Aki a Római Katolikus Plébánia 40.000,-Ft-os támogatásával egyet ért
szavazzon! Szavazat egyhangú, testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
50/2012. (IV.25.) számú határozat
Civil szervezetek pályázati támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az 22/2012. (III.14.) számú határozatával
megállapított pályázati alapból a Római Katolikus
Plébánia (Jászszentlászló, Alkotmány u. 11.) részére
40.000,-Ft , azaz negyvenezer forint
támogatást, biztosít.
Megbízzák

a

megállapodás

polgármestert,

hogy

megkötéséről

és

a
az

támogatási
összeg

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Köszönöm! Aki a Nyugdíjas Klub 50.000,-Ft-os támogatásával egyet ért szavazzon!
Szavazat egyhangú, testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

51/2012. (IV.25.) számú határozat
Civil szervezetek pályázati támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az 22/2012. (III.14.) számú határozatával
megállapított

pályázati

alapból

a

Jászszentlászlói

Nyugdíjas Klub (Jászszentlászló, Vasút u. 6.) részére
50.000,-Ft , azaz ötvenezer forint
támogatást, biztosít.
Megbízzák

a

megállapodás

polgármestert,

hogy

megkötéséről

és

a

támogatási

az

összeg

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Köszönöm! Aki a Korszerű Iskoláért Alapítvány 40.000,-Ft-os támogatásával egyet
ért szavazzon! Szavazat egyhangú, testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
52/2012. (IV.25.) számú határozat
Civil szervezetek pályázati támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az 22/2012. (III.14.) számú határozatával
megállapított pályázati alapból a Korszerű Iskoláért
Alapítvány (Jászszentlászló, Rákóczi u. 25/A.) részére
40.000,-Ft , azaz negyvenezer forint
támogatást, biztosít.
Megbízzák

a

megállapodás

polgármestert,

hogy

megkötéséről

és

utalványozásáról intézkedjen.

a
az

támogatási
összeg

Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Köszönöm! Aki a Jászszentlászlói Sportegyesület 30.000,-Ft-os támogatásával
egyet ért szavazzon! Szavazat egyhangú, testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozza:
53/2012. (IV.25.) számú határozat
Civil szervezetek pályázati támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az 22/2012. (III.14.) számú határozatával
megállapított

pályázati

alapból

a

Jászszentlászlói

Sportegyesület(Jászszentlászló, Vasút u. 9. részére
30.000,-Ft , azaz harmincezer forint
támogatást, biztosít.
Megbízzák

a

megállapodás

polgármestert,

hogy

megkötéséről

és

a
az

támogatási
összeg

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Köszönöm! Aki a Református Egyházközség 20.000,-Ft-os támogatásával egyet ért
szavazzon! Szavazat egyhangú, testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
54/2012. (IV.25.) számú határozat
Civil szervezetek pályázati támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az 22/2012. (III.14.) számú határozatával
megállapított

pályázati

alapból

a

Református

Egyházközség (Jászszentlászló, Rákóczi u. 11.) részére

20.000,-Ft , azaz húszezer forint
támogatást biztosít.
Megbízzák

a

megállapodás

polgármestert,

hogy

megkötéséről

és

a

támogatási

az

összeg

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Köszönöm! Aki a Pásztorkodó Egyesület 50.000,-Ft-os támogatásával egyet ért
szavazzon! Szavazat egyhangú, testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
55/2012. (IV.25.) számú határozat
Civil szervezetek pályázati támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az 22/2012. (III. 14.) számú határozatával
megállapított

pályázati

alapból

a

Pásztorkodó

Egyesület(Jászszentlászló, Kossuth u. 8.) részére
50.000,-Ft , azaz ötvenezer forint
támogatást biztosít.
Megbízzák

a

megállapodás

polgármestert,

hogy

megkötéséről

és

a
az

támogatási
összeg

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Köszönöm! Aki a Nagycsaládosok Egyesülete 40.000,-Ft-os támogatásával egyet
ért szavazzon! Szavazat egyhangú, testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:

56/2012. (IV.25.) számú határozat
Civil szervezetek pályázati támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az 22/2012. (III. 14.) számú határozatával
megállapított

pályázati

alapból

a

Jászszentlászlói

Nagycsaládosok Egyesülete (Jászszentlászló, Kossuth u.
7.) részére
40.000,-Ft , azaz negyvenezer forint
támogatást biztosít.
Megbízzák

a

megállapodás

polgármestert,

hogy

megkötéséről

és

a

támogatási

az

összeg

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Köszönöm! Aki a Szivárvány tábor 40.000,-Ft-os támogatásával egyet ért
szavazzon! Szavazat egyhangú, testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
57/2012. (IV.25.) számú határozat
Civil szervezetek pályázati támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az 22/2012. (III. 14.) számú határozatával
megállapított pályázati alapból a Szivárvány Tábor
(Jászszentlászló, Petőfi u. 2.) részére
40.000,-Ft , azaz negyvenezer forint
támogatást biztosít.
Megbízzák

a

megállapodás

polgármestert,

hogy

megkötéséről

és

utalványozásáról intézkedjen.

a
az

támogatási
összeg

Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Köszönöm! Aki a Jászszentlászlói Ifjúsági Közösség 50.000,-Ft-os támogatásával
egyet ért szavazzon! Szavazat egyhangú, testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozza:
58/2012. (IV.25.) számú határozat
Civil szervezetek pályázati támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az 22/2012. (III. 14.) számú határozatával
megállapított pályázati alapból a Jászszentlászlói Ifjúsági
Közösség (Jászszentlászló, Alkotmány u. 11.) részére
50.000,-Ft , azaz ötvenezer forint
támogatást biztosít.
Megbízzák

a

megállapodás

polgármestert,

hogy

megkötéséről

és

a
az

támogatási
összeg

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Köszönöm! Aki a Nyári Napközis tábor 40.000,-Ft-os támogatásával egyet ért
szavazzon! Szavazat egyhangú, testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
59/2012. (IV.25.) számú határozat
Civil szervezetek pályázati támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az 22/2012. (III. 14.) számú határozatával

megállapított

pályázati

alapból

a

Nyári

Napközis

Tábor (Jászszentlászló, Alkotmány u. 11.) részére
40.000,-Ft , azaz negyvenezer forint
támogatást biztosít.
Megbízzák

a

megállapodás

polgármestert,

hogy

megkötéséről

és

a
az

támogatási
összeg

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
7. Napirend
2011. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Amint azt mindenki olvashatta a 2011. évi belső
ellenőrzés a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődénél a normatívák, és központi
támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatokat ellenőrizte, a Körjegyzőségnél
viszont az iskola pályázattal kapcsolatos elszámolási feladatok teljesítését, valamint
az Általános iskolánál az átsorolásokat.
A jelentések által feltárt hiányosságok javításra, pótlásra kerültek ezért kérem a
testülettől a jelentés elfogadását.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez 7
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
60/2012.(IV.25.) számú határozat
Belső ellenőrzési jelentés
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete, a 2011. évi ellenőrzésékről készült jelentést, és
a hiányosságok javítására készített intézkedési tervet
tudomásul veszi, elfogadja.
Megbízzák a körjegyzőt, az intézkedési tervben foglaltak
végrehajtásának ellenőrzésére.
Határidő: folyamatos
Felelős. Kovács Tímea körjegyző

8. Napirend
Egyebek
Nagy András képviselő: A vasútállomás melletti területre be lehetne hozni kb.
1000 m3 homokot a horgásztanyáról. A szállítás megoldható, elegyengethetnénk és
utána akár füvesíteni, parkosítani is lehetne.
Kiss Melinda polgármester: Mi is gondoltunk rá, de jelenleg, nincs szabad
kapacitású traktorunk, pótkocsink, amivel meg tudnánk oldani, és a hatalmas
mennyiség miatt rengeteg üzemanyagra lenne szükség. De arra kérem, ha később
is él az ajánlat, akkor egyeztetünk időpontot, eszközt, embert és megoldjuk a
tereprendezést.
Nagy András képviselő: Nem tudom mennyire tudják képviselő társaim, de a
KÖZMŰ Kft dolgozói az elmúlt napokban emberfeletti munkát vittek véghez azért,
hogy a község vízellátása folyamatos legyen. Történt ugyan is egy komoly műszaki
hiba, amit sikerült nekik szerencsésen elhárítani, és úgy érzem, hogy magam és a
Képviselő-testület nevében is köszönettel tartozunk ezért az önfeláldozó munkáért.
Kiss Melinda polgármester: Természetesen folyamatosan tájékoztatott bennünket
Kurucsai László a KÖZMŰ Kft. ügyvezetője a felmerült problémáról, és a
hibaelhárítás folyamatáról, de egyet értek képviselő Úrral, köszönet Nekik, hogy
munkájuk eredményeként ebből a lakosság semmit nem érzékelt.
Kiss Melinda polgármester: A Rákóczi Szövetség keresett meg, azzal, hogy
anyagilag támogassuk hogy vajdasági, illetve felvidéki gyerekek magyar iskolába
járhassanak.
Képviselő-testület véleménye szerint, ez valóban nagyon fontos lenne, de jelen
pillanatban erre az önkormányzatnak nincs anyagi fedezete. Nem támogatják a
kérelmet.
Kiss Melinda polgármester: Kiskunfélegyházi Tűzoltóság azzal a kéréssel keresett
meg, hogy haranglábat szeretnének állítani, mementóként. Ehhez anyagi
támogatást kérnek. Javaslom 10.000,- támogatás megadását, mivel mi is bármikor
fordulhatunk hozzájuk segítségért, és. mindig szívesen részt vesznek a
falunapunkon is ahol a gyerekek és felnőttek számára tartanak látványos bemutatót.
Képviselő-testület elfogadja az előterjesztést és 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozza:
61/2012.(IV.25.) számú határozat
Kiskunfélegyházi Tűzoltóság támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete a Kiskunfélegyházi Városi Tűzoltóság részére

10.000,-Ft, azaz tízezer forint anyagi támogatást nyújt,
amit az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosít.
Megbízzák

a

polgármestert,

hogy

a

támogatás

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő: 2012. május 10.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Kiss Melinda polgármester: Az ülés előtt osztottam ki a Nonprofit Kft. által küldött
kérelmet, amiben fenntartói jóváhagyást kér szerződésmódosításhoz. Úgy
gondolom, hogy a működés folyamatossága érdekében ennek megadása
elengedhetetlen.
Képviselő-testület elfogadja az előterjesztést és 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozza:
62/2012.(IV.25.) számú határozat
Fenntartói hozzájárulás megadása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete egyhangú döntéssel járul hozzá a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. és az OEP között
hatályban lévő finanszírozási szerződés 2012. január 1.2012. december 31. napja közötti módosításainak
engedélyezéséhez és jóváhagyásához, a szakellátás
biztonságának, és folyamatosságának érdekében.
Határidő: 2012. május 10.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Kiss Melinda polgármester: Ritzel László látta el eddig, az önkormányzat és
intézményeinél a villanyszerelési munkákat. Éves szinten ez úgy néz ki, hogy
290eFt készenléti díj + munkadíj + anyag költség. Ez nagyon sok. A
díszkivilágításunkból is elveszett 7 db. Amiről „senki” nem tud semmit.
Bekértem két árajánlatot, és előzetes véleményezés alapján Rajczi Ferenc
árajánlata nagyon kedvező. Alapból nem kér készenléti díjat, és a munkadíj 1.800,Ft/óra + ÁFA.

Kérem a testület támogatását ahhoz, hogy Ritzel Lászlóval felbontsuk a szerződést,
és Rajczi Ferenccel kössünk szerződést a feladatellátásra.
Képviselő-testület egyet ért az előterjesztéssel, és 7 igen szavazattal ellenszavazat
nélkül hoz határozatot a karbantartási szerződés felbontásáról:
63/2012. (IV.25.) számú határozat
Vállalkozói szerződés felmondása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete egyhangú döntése alapján a TELE-VILL Trade
Kft. (6120. Kiskunmajsa, Csontos K. u. 5.) vállalkozóval
2005.

január

3.

napjától

érvényes

vállalkozási

szerződését 2012. április 30. napjával felmondja
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
64/2012. (IV.25.) számú határozat
Vállalkozói szerződés kötése
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete egyhangú döntéssel Rajczi Ferenc villanyszerelő
kisiparos mesterrel (6135. Csólyospálos, Móra Ferenc u.
25.) köt közintézmények és közterületek villamos
felülvizsgálatára, karbantartására és javítására, valamint
falunap és egyéb rendezvények elektromos ellátására
karácsonyi díszvilágítás felszerelésére szerződést.
Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, a
szerződés előkészítésére, és az önkormányzat nevében
történő aláírásra
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Kiss Melinda polgármester

Kiss Melinda polgármester: Megkaptuk a meghívást a Szent László települések
találkozójára, ami 3 napos rendezvény 8-10 főt várnak településenként. El kell
döntenünk, hogy részt kívánunk-e venni ezeken, a találkozókon, mert ha nem
akarunk ilyen szervezést felvállalni, akkor már idén se menjünk el. A tapasztalat az,
hogy az utóbbi alkalmak már nem tükrözték az eredeti elképzelést. Kérem a
testületet, döntsünk a további részvételről.
Képviselők egybehangzó véleménye, hogy rengeteg helyen kellene az
önkormányzatnak helyt állnia, így a Szent László települések találkozóját már nem
tudja felvállalni, így 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
65/2012. (IV.25.) számú határozat
Szent László települések találkozója.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete együttes döntése értelmében 2012. évvel
kezdődően nem kíván részt venni a Szent László
települések évenként más-más településen rendezett
találkozóján.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Kiss Melinda polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a Jászok találkozójára
is kaptunk meghívást. Kívánunk-e ezen, részt venni? Képviselő-testület az
előzőekhez hasonlóan együttes döntése értelmében lemondja részvételét. Így 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
66/2012. (IV.25.) számú határozat
Jász települések találkozója.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete együttes döntése értelmében 2012. évvel
kezdődően

nem

kíván

részt

venni

a

Jász

települések évenként más-más településen rendezett
találkozóján.

Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Melinda polgármester
A következő fontos dolog, vízi közmű helyzete. Még nem látjuk, mi lesz. Május 2-án
lesz egy megbeszélés, hogy merre akarjunk tartani, HALASVÍZ, vagy Gázépszer.
A Művelődési Ház bérlője kifizette a tartozást, rendben vannak, hozzájárulásunkat
kéri, hogy festhessenek, ennek szerintem akadálya nincs. Javaslom, hogy
engedélyezzük, ezzel csak javítják az épület állagát. Képviselő-testület hozzájárul a
festéshez.
Dr. Varga András fogorvos (Ady E. u. 12/A) kérelemmel fordult hozzánk, hogy
szeretne iroda helyiséget, bérelni a Művelődési Házban. A Kiskunok Vidékéért
Egyesület épületrészében van egy erre alkalmas helyiség, ahol egy válaszfal
beépítésével és festéssel kialakítható az iroda.
A kérelmező, bérleti díjként havi 20.000,-Ft-ot ajánlott fel
Nos, mivel a Művelődési Ház az ÁMK tulajdona, így mi annyiban tudunk a
kérelmezőnek segíteni, hogy „közvetítünk” a kérelmező és az ÁMK vezető között, de
javasolni fogom ÁMK vezető Asszonynak a kérelem befogadását.
A Május 1. utcában néhány lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az
ingatlanuk előtti járdát javítsuk meg. Az elmúlt 15-20 évben erre már nem gyakorlat.
Mindenki önerőből oldja meg a járdaépítést. Annyit hozzátennék még, hogy
lehetőség volt járdalapot igényelni, és aki közterületen rakta le, annak ingyen adtuk
a szükséges mennyiséget. A Május 1. utcából nem volt igénylő. Természetesen
amennyiben lesz rá pályázati lehetőség azt, támogatjuk. Kérem a testületet
támogassák javaslatomat.
Képviselő-testület a hallottakat elfogadja,és 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
67/2012. (IV.25.) számú határozat
Járdaépítés támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete a Május 1. utcában élők kérelmét – miszerint
javítsa ki az önkormányzat az ingatlanuk előtti
járdaszakaszt – anyagi és fizikai lehetőség hiányában
támogatni nem tudja
Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Melinda polgármester

Horváth Lajos alpolgármester: A sporttámogatásra betervezett költségvetési
előirányzatból szeretnék 300.000,-Ft-ot igényelni. A pályázataink még elbírálás alatt
vannak. Nem tudni, mikor lesz belőle konkrét forint.
Kiss Melinda polgármester: Kérem alpolgármester Urat, hogy jelenleg legyen elég
200.000,-Ft, több millió forintos pályázati igényük van folyamatban.
Horváth Lajos alpolgármester: Elfogadom polgármester asszony kérését és
kérem a testület támogatását a 200.000,-Ft-os támogatás megadásához, egyben
bejelentem személyes érintettségemet és a határozat meghozataláig elhagyom az
üléstermet.
Horváth Lajos alpolgármester 1750-kor elhagyja az üléstermet.
Képviselő-testület a Sportegyesület kérését elfogadja és 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
68/2012. (IV.25.) számú határozat
Jászszentlászlói Sportegyesület
anyagi támogatás kérelme
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az önkormányzat éves költségvetésében
elkülönített

pénzalap

terhére

a

Jászszentlászlói

Sportegyesület részére
200.000,-Ft , azaz kettőszázezer forint
támogatást, biztosít.
Megbízzák

a

polgármestert,

hogy

a

támogatási

megállapodás

megkötéséről

és

az

összeg

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő: 2012. május 15.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Horváth Lajos alpolgármester 1753-kor visszatér a terembe. Még egy gondolat
erejéig kéri a testület figyelmét. Gondja van neki és több lakosnak is a község
honlapjának működésével.
Véleménye szerint rendezetlen, a programokat illetően pontatlan, sőt esetenként a
programok késve kerülnek fel a honalapra. Rengeteg képe fel van téve, de nagyon
kevés az, amelyik lényegre törő és tényleg az adott eseményt rögzíti, és más
honlapokkal összehasonlítva hiányos. Kérem az ügyben polgármester asszony
segítségét!

Nagy András képviselő: osztom az alpolgármester Úr véleményét, már én is
többször jeleztem a hiányosságokat. 30 napos türelmi időt kell adni a hiányosságok
pótlására és ha ez idő alatt nem történik semmi, megszüntethetjük a
munkaviszonyát.
Kiss Melinda polgármester: Már háromszor beszéltem vele, ebben az ügyben,
ezek szerint hiába. Most átadnám a lehetőséget az alpolgármester Úrnak, hogy
próbáljon hatni a kollégára.
Képviselők az elhangzottakat elfogadják, több kérés, kérdés nem merül fel, így Kiss
Melinda polgármester, a nyílt testületi ülést berekeszti.
K.m.f.
Kiss Melinda
polgármester

Kovács Tímea
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