JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének,
00
2012. március 14-én 14 órai kezdettel megtartott képviselő testületi
üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
6133. Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.
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
HAJAGOS-TÓTH István
NAGY András
SERES János
Képviselők
(6 fő 86 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea
körjegyző,
KAPUS Krisztián
országgyűlési képviselő
Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony igazoltan van távol.
Kiss Melinda polgármester köszönti Kapus Krisztián országgyűlési képviselőt, a
testület tagjait, megállapítja, hogy a megjelenés 86 %-os, határozatképes.
A meghívóban szereplő napirendek, kiegészítésére tesz javaslatot, az alábbi
napirend felvételével:
KÖZMŰ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
Képviselő-testület a kiegészítést elfogadja, és a napirendeket az alábbi sorrendben
tárgyalja:
1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

2./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló rendeletének módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

3./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről,
valamint a Körjegyzőség hivatali
munkaidő beosztás rendjének meghatározásáról
szóló rendeletének módosítása.
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ Civil szervezetek 2012. évi támogatására
pályázat kiírása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

5./ KÖZMŰ Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
(szóbeli előterjesztés)
6./ E g y e b e k

1. Napirend
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az írásos előterjesztést valamennyien megkapták, sőt
a gyermek-és felnőtt étkeztetés díjairól, az együttes ülésen már tárgyaltunk, ezért
úgy gondolom, hogy javasolhatom a rendelet-módosítás elfogadását. A rendeletünk
annyiban más, mint az eddig megszokott, hogy a hatályba lépés két lépcsőben
történik. A rendelet konkrét módosító paragrafusa 1-3-ig azonnal hatályosulnak, míg
a díjtételeket megállapító 4. § április 1-gyel lép hatályba.
Képviselők az írásos anyag és a szóbeli kiegészítés alapján elfogadják a rendeletmódosítást és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi önkormányzati
rendeletet alkotják:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2012 (III.14.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító
2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

Kiss Melinda polgármester 1415-kor szünetet rendel el és a Képviselő-testület által
hozott 3/2012. (III.14.) önkormányzat rendeletet kihirdeti.
1420-kor folytatódik tovább a képviselő-testületi ülés.

2. Napirend
Jászszentlászló Községi Önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az írásos anyag itt is mindenki előtt van, így csak
nagyvonalakban a módosításról. Az intézményi, illetve az ellátások térítési díjairól
már tárgyalt az együttes ülés és jóváhagyta az összegeket. Ezen túlmenően kikerül a
lakásfenntartási támogatás a rendeletből, mivel 2012. január 1-től ez jegyzői
hatáskörbe került. Ez lenne a módosítás tartalma, amennyiben elfogadják, úgy
kérem, hagyják azt jóvá!
Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem történik, így 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadják és megalkotják a szociális rendelet módosítását:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012.(III.19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 4/2007.(III.28.) számú rendelet
(továbbiakban Rendelet) módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

3. Napirend
Jászszentlászló Községi Önkormányzat a köztisztviselők illetménykiegészítéséről,
valamint a Körjegyzőség hivatali munkaidő beosztás rendjének meghatározásáról
szóló rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: 2003-ban a körjegyzőség létrehozásakor az akkori két
testület úgy döntött, hogy a többletfeladatok ellátása miatt a köztisztviselők 110 %-os
bért kapjanak. Eddig mehetett folyamatosan, és nem kellett róla szavazni, de ettől az
évtől kezdődően évente jóvá kell hagyni.
Az illetmény kiegészítésen kívül a hivatali munkaidő, illetve az ügyfélfogadás rendje
lett rögzítve a rendeletmódosításban.
Kovács Tímea körjegyző: Ez nem a teljesítmény alapján való eltérítés, hanem ez a
+10 % van minden köztisztviselőnek.
Képviselők az előterjesztést elfogadják, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi rendeletet alkotják:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012.(III.19.)) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről,
valamint a Körjegyzőség hivatali munkaidő beosztás rendjének
meghatározásáról szóló
9/2003.(IX.8.) Kt. számú rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

4. Napirend
Civil szervezetek 2012. évi támogatására pályázat kiírása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is szeretnénk
támogatást nyújtani a civil szervezetnek, ezért ismételten írunk ki pályázatot. A
támogatásra szánt összeg 500.000,-Ft.. A beadási határidő 2012. április 6. Így április
30-ig el is tudjuk bírálni. Azt javaslom, hogy most a pályázókat ne hívjuk be a testületi
ülésre az elmúlt év történéséből okulva, hanem az ülés után írásban értesítsünk
mindenkit.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Az előterjesztésben szereplő kiírás
szerint az elszámolási határidő november 30. A pásztorjáték viszont az Adventre,
illetve Karácsonyra készül.
Kiss Melinda polgármester: Természetesen van mód és az idei évben is történt
határidő hosszabbítás, mely 2012. december 31, és ezt követően szükséges a gyors
elszámolás.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Javaslom, hogy az önkormányzat
állítson össze egy táblázatot, hogy aki beadja a pályázatot, még milyen más
támogatásban részesül? Például terembérlet ingyen.
Vagy legalább egy minimális összeggel járuljon hozzá a villany, vagy gázszámlához,
amikor ingyen használhatja a termet.
Horváth Lajos alpolgármester: A Hangász Együttes mikor kapja meg a Közösségi
ház nagytermét?
Kiss Melinda polgármester: Körülbelül április közepétől 1,5 hónapig.
Horváth Lajos alpolgármester: Egy úgy vettem észre, hogy a nagyterem felső zárát
kicserélték, és így a nyugdíjasok nem tudtak bemenni. Ez nem olyan régen történt.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: A civilek elvárják, hogy kapjanak
támogatást. Ha kapnak, akkor tesznek valamit, ha nem, akkor nem igazán. Ez baj.
Tudatni kell velük valamilyen szinten, hogy más pályázati forrást is vegyenek
igénybe, ne csak az önkormányzatét.
Képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztést és a szóbeli kiegészítést elfogadják,
és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák:

22/2012. (III.14.) számú határozat
Pályázati kiírás civil szervezetek
támogatására
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek támogatására a 2012. évi
költségvetésében pályázati alapot képez 500.000,-Ft,
azaz ötszázezer forint összegben.
A

megpályázható

támogatás

maximális

összege

50.000,-Ft azaz ötvenezer forint, ezzel is lehetőséget
kíván biztosítani, minél több kérés támogatására.
Megbízzák a polgármester Asszonyt, hogy a testület által
jóváhagyott kiírást tegye közzé.
Felelős:
Határidő:

Kiss Melinda polgármester
2012. március 20.

5. Napirend
KÖZMŰ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az, mindenki előtt ismeretes, hogy ellenőrzés folyik a
KÖZMŰ Kft-nél. Ennek során hiányosságként merült fel, hogy az önkormányzati
tulajdonú kft. nem rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal. Ezt a
hiányosságot pótoltuk, és kérem a testületet, hogy az SzMSz-t hagyja jóvá.
23/2012. (III.14.) számú határozat
KÖZMŰ Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete, egyhangú döntéssel jóváhagyja a KÖZMŰ

Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely a
határozat mellékletét képezi
Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Melinda polgármester

6. Napirend
Egyebek
Kiss Melinda polgármester: Közművelődési érdekeltség növelő pályázatot szeretnénk
az idén is benyújtani, kérem a testületet, támogassák a pályázat benyújtását.
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
24/2012. (III.14.) számú határozat
Közművelődés Érdekeltségnövelő
pályázat benyújtása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
közművelődési

érdekeltségnövelő

támogatásról

szóló

4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján Jászszentlászló Községi
Önkormányzat

Képviselő-testülete

1/2011.

(I.26.)

önkormányzati rendelet 6. §. (1) bekezdés b.) pontjában
közösségi színtérként

kijelölt

Művelődési

Ház

(Jászszentlászló, Kossuth u. 7.) műszaki, számítástechnikai és
bútorzat beszerzésére pályázatot nyújt be.
A pályázat benyújtásához szükséges saját forrás mértéke
200.000,-Ft, melyből 150.000,-Ft-ot pályázati céltartalékból,
50.000,-Ft-ot

közművelődési

tevékenységek

támogatása

szakfeladatról biztosítja.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat
összeállítására és benyújtására.
Határidő: 2012. március 25.
Felelős: Kiss Melinda polgármester

Kiss Melinda polgármester:
 A piactér faszerkezete nagyon rossz állapotban van, meg van rogyva az
egész. Alá kell támasztani.
Oldalsó támaszokkal lesz alátámasztva, a műszaki ellenőr az anyagköltséget,
Juhász Antal kivitelező, a munkadíjat állja.
 A pályázattal felújított, megszépült iskolánál sajnos máris gond van, beázik a
tornacsarnok.
A kivitelező kijött, megnézte és ígéretet tett rá, hogy kijavítja.
 Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség javító program pályázatunk befogadást
nyert. Az állam felvállalja az önrészt, várjuk az értesítést.
Képviselők a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul veszik.
Nagy András képviselő: Én visszatérnék még a KÖZMŰ Kft-hez. Legyünk
előrelátóak, hogyan látjuk a jövőjét? Lesz-e létjogosultsága? Ne az utolsó pillanatra
hagyjuk a teendőket.
Kiss Melinda polgármester: Már két hónapja elkezdtük a tárgyalásokat Kurucsai
Lászlóval és meghallgattuk mind a BÁCSVÍZ, mind a Gázépszer, mind a Halasvíz
tájékoztatását. Két nagy vízszolgáltató lesz,
 BÁCSVÍZ,
 Gázépszer, vagy a HALASVÍZ, vagy más
Várjuk, hogy a BÁCSVÍZ mellett ki lesz a másik szolgáltató, és csak azután tudunk
tovább lépni. Itt Jászszentlászlón nem marad bázis. Kiskunmajsán lesz állomás, és
oda szeretnénk beintegrálódni. A környező települések sem egységesek, lévén,
Szank a Gázépszer felé húz, mi meg Kiskunmajsához.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Az alapján kellene dönteni, hogy van
egy BÁCSVÍZ, az év munkahelye, kiválóan működő cég, és van egy másik, aminek
még nem tudjuk, hogy hol lesz a központja. (Délvíz)
Kiss Melinda polgármester: Itt még az kecsegtet, hogy nem alakult meg a Délvíz,
és hátha hagynak minket valamilyen formában működni más vízdíjakkal. De ezzel
szemben van egy jól működő BÁCSVÍZ.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: A BÁCSVÍZNEK nincs szüksége kisebb
településekre. De érdemes egy gesztus értékű jelet mutatni, hogy azért tőlük se
zárkózna el Jászszentlászló.
Kiss Melinda polgármester: András, jelenleg ennyit tudunk a jövőnkről, illetve a
lehetőségről. Természetesen, ha bármi konkrét dolgot tudunk, vagy dönteni kell
valamiben azt úgy is a testület teszi.
Seres János képviselő Úr 1500 órakor távozott.
Kovács Tímea körjegyző: Közbeszerzési tervről kellene döntenünk. Illetve jelen
esetben arról, hogy nem készít a testület tervet, mivel ebben az évben nem
tervezünk olyan beruházást, amihez közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni.

Képviselők a szóban elhangzottak alapján 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozzák:

25/2012. (III.14.) számú határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2012. évi közbeszerzési terve
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete nem kíván olyan beruházást végezni, amelyhez
közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
Ezért 2012. évre közbeszerzési tervet nem fogad el.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Kis Melinda polgármester

Kiss Melinda polgármester: Ma kaptuk meg az írásos anyagot Csongrádról, hogy a
KEOP-os pályázatot, aminek benyújtását már egyszer jóváhagytunk módosítani kell,
mivel az üzemeltetési koncepció módosul, és csak ennek elfogadásával, lesz
érvényes a pályázat benyújtása.
Képviselő-testület a szóbeli előterjesztést elfogadja, és 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
26/2012. (III.14.) számú határozat
„KEOP-1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése”
konstrukcióra benyújtott pályázathoz
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
„KEOP-1.1.1/2F/09-11
„Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
fejlesztése”
konstrukcióra
benyújtott
pályázathoz
szükséges RMT részét képező új, átdolgozott,
üzemeltetési koncepciót és az alábbi döntést hozza:
1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az előterjesztés 2. mellékletét és a
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 pályázati konstrukció
keretében benyújtott „Települési szilárd hulladék
mechanikai-biológiai
stabilizálására
szolgáló

rendszer kialakítása, a Homokhátsági Települési
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című pályázati
anyaghoz készített, Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány részét képező, egységes szerkezetbe foglalt
új üzemeltetési koncepciót azzal, hogy egyidejűleg, illetve
a tagönkormányzatok általi elfogadást követően a korábbi
üzemeltetési koncepció hatályát veszti.
2.
Az
új
üzemeltetési
koncepció
valamennyi
tagönkormányzat elfogadó határozatával hatályosul.
3. Jelen döntésével - az 1. pont szerint - a Képviselőtestület módosítja a korábbi, 233/2011.(XI.30.) számú
önkormányzati határozatának üzemeltetési koncepcióra
vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy a határozat jelen
módosítással nem érintett
egyéb
rendelkezései
változatlan formában fennállnak.
Határidő: 2012.03.29.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Kiss Melinda polgármester: Lajkó Gábor írásban megkeresett, ezt a levelet ki is
osztottam Önöknek. Ebben tájékoztat, hogy biztosítóirodát nyitott, és szerződést
kötne velünk, hogy évente kezelje a biztosításainkat, ezért pénzt nem kér.
Felelősséget vállal, hogy a biztosító adott helyzetben fizet.
Hajagos-Tóth István képviselő: Javaslom, próbáljuk meg, a mai gazdasági
helyzetben minden forint fontos, és ha Ő a felülvizsgálat során talál kedvezőbb
lehetőséget, azzal mi csak jól járunk.
Képviselők részéről több észrevétel nincs. Az írásban kiosztott anyagot és a szóbeli
kiegészítést elfogadják, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozzák:
27/2012. (III.14.) számúhatározat
Megbízási szerződés az önkormányzati
biztosításainak kezelésére
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testület, egyhangúlag dönt arról, hogy az önkormányzat
biztosítási

kötvényeinek

kezelésére

megbízást

ad,

Lajkó Gábor 6133. Jászszentlászló, Vasút u. 16. szám
alatti lakosnak.

Felhatalmazzák a polgármestert, a megbízási szerződés
összeállítására és az Önkormányzat nevében történő
aláírására.
Határidő: 2012. április 1.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Kiss Melinda polgármester: Még egy közérdekű információ, a Rákóczi utca projekt
ellenőrzés megtörtént. A műszaki ellenőrzés 100 %-os, minden jó, a pénzügyi
ellenőrzésnél hiánypótlást kértek ezt a mai nap postáztuk.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: A Kiskunfélegyháza – Kiskunmajsa
útfelújítás nem fog március 15-tel elindulni. Kiderült, hogy a pályázati kiírásban
szereplő 2006. évi ár nem egyezik a jelenlegivel. A pályázat 2009-ben nyert. Legjobb
esetben is ősszel lehet kezdeni.
Járások létrehozatalában történt döntés, Kiskunmajsa járásközpont lesz ide fog
tartozni Jászszentlászló és Móricgát is. Bács-Kiskun megyében 11 járás kerül
kialakításra.
Március 31-én a katolikus templomban passiójáték lesz tisztelettel, hívunk várunk
minden érdeklődőt.
Nagy András képviselő: Szociális szövetkezetre jó lenne pályázni. Egy pár embert
lehetne foglalkoztatni a meglévő földterületeinken.
Bozóki Edit Etelka képviselő: 2012. március 21. Down világnap, az iskolában
ünnepelünk,1030-tól 1230-ig minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Nagy András képviselő: Immáron 2. alkalommal hozom szóba, hogy a honlapunk
rendkívül hiányos, nincs frissítve, régi képek láthatóak csak rajta és az aktuális
felhívások sem láthatóak.
Kiss Melinda polgármester: már többszöri alkalommal kértem az informatikusunkat,
legutóbb akkor is, amikor Ön jelezte pár hónappal ezelőtt, hogy vegye komolyan a
munkáját és a honlapot folyamatosan, frissítse. Több lakossági panasz is beérkezett.
Ezért is született meg a részemről a döntés, hogy februártól ezt a feladatot ne otthon,
hanem intézményi (Általános iskola) kereteken belül, napi 8 órában lássa el.
Nagy András képviselő: Ígérem, hogy én is beszélni fogok vele.
Több kérés, kérdés, észrevétel nincs, Kiss Melinda polgármester a nyílt testületi ülést
berekeszti.
K.m.f.
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