JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének,
00
2012. február 9-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
SERES János
TÓTHNÉ FRANK Anikó
Képviselők
(8 fő 86 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea
körjegyző,
Bálintné Bajnóczi Edit
intézményvezető Alapszolgáltatási központ
Csúri Ferencné
óvoda tagintézmény-vezető Szent László ÁMK
Gál Katalin
igazgató Szent László ÁMK
Nagy András képviselő Úr igazoltan van távol.
Kiss Melinda polgármester köszönti a megjelent háziorvosokat, Dr. Hajagos-Tóth
Sándort és Dr. Faddi Zoltánt, köszönti Dr. Hajagos-Tóth Sándorné gyógyszertár
vezetőt, az intézményvezetőket, köszönti a testület tagjait, megállapítja, hogy a
megjelenés 86 %-os, határozatképes.
A meghívóban szereplő napirendek, kiegészítésére tesz javaslatot, plusz három
napirend felvételével az alábbiak szerint:
Az 1. számú háziorvosi körzetben a betegellátás tisztázása.
Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása.
Településrendezési terv, és helyi építési szabályzat módosítása
A napirendek tárgyalásánál javasolja, hogy a megjelent orvosokra, illetve
gyógyszerész Asszonyra tekintettel az Őket érintő napirend legyen az első, hogy
rendelési idő, illetve gyógyszertári nyitva tartás ne legyen akadályozva.

Képviselők a módosítást elfogadják és a meghívóban kiküldött napirendeket az
alábbi sorrendben, tárgyalják:
1./ Az 1. számú háziorvosi körzetben a
betegellátás tisztázása.
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

2./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2011. évi
költségvetését megállapító rendelet módosítása.
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

3./ Átmeneti gazdálkodásról készült
beszámoló jóváhagyása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetését megállapító rendelet jóváhagyása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

5./ Polgári Védelmi Parancsnokság Kiskunmajsai
Kirendeltség anyagi támogatás kérelme
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

6./ 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

7./ Település rendezési terv és helyi
építési szabályzat módosítása
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

8./ Egyebek
9./ Szociális kérelmek
(zárt ülés keretében)

Kovács Tímea
körjegyző

1. Napirend
Az 1. számú háziorvosi körzetben a betegellátás tisztázása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Dr. Hajagos-Tóth Sándor háziorvos 2012. február 2-i
keltezéssel levélben keresett meg engem, a körjegyző Asszonyt és a testületet.
Engedelmükkel felolvasnám! – levél felolvasása
Faddi dr.: Az én feladatom a betegek ellátása 800 – 1600 óráig.
Kiss Melinda polgármester: Ha Orgoványon van, hogyan tudja ellátni őket?

Faddi dr.: Ha Hajagos-Tóth dr. Úr Móricgáton van, hogyan látja el a betegeket
Jászszentlászlón?
Hajagos-Tóth dr.: Orgovány messze van, joggal aggódik, akár Orgovány
polgármestere is, hogy mi lesz a betegekkel?
Faddi dr.: Az, hogy mi van leírva, illetve, hogy az hogyan működik a gyakorlatban,
rugalmasság kérdése.
Azért nem értem a problémát, mert ezen nekem kellene aggódnom, hogy hogyan
tudom ellátni, összeegyeztetni. Jelzés még nem érkezett, az ÁNTSZ engedélyt adott,
miért kell előre menni a problémának?
Hajagos-Tóth dr.: Volt olyan, hogy én láttam el egy Ilonaszálláson lakó beteget.
Azért megyek előre a problémának, mert még gond is lehet belőle, pl. halál.
Faddi dr.: 1 ½ órát tartózkodom ott, tartóshelyettesítéssel. Óvintézkedést is tettem
arra, amikor nem vagyok itt, pl. mentősökkel beszéltem, és az asszisztensemmel
folyamatos kapcsolatban vagyok.
Olyan orvosuk volt, hogy mindent megtettek volna, hogy eltávolítsák.
Kényszerhelyzetben volt Orgovány.
Tóthné Frank Anikó képviselő: Meg kellene oldani azt, hogy amikor nem vagy itt,
ne H. Tóth doktor Úrhoz menjenek a betegek.
Faddi dr.: Május óta 2 eset volt, amikor rendelési időn kívül hívtak. Az már nem az
én hibám, hogy nem engem hívnak, hanem H. Tóth doktor Urat..
Hajagos-Tóth dr.: Lehet, hogy a betegek fel sem hívnak, mert pl. úgyis Szegeden
vagy, stb. Idősödő település vagyunk, ezért inkább engem hívnak.
Elvártam volna, hogy ne újságból tudjuk meg, hogy máshol is rendel a doktor Úr.
Faddi dr.: Mit várnak megoldásnak?
Hajagos-Tóth dr.: Ha azt mondod, hogy Te vállalod a felelősséget, akkor én már
megyek is.
Faddi dr.: Az én felelősségem.
Dr. Hajagos-Tóth Sándorné gyógyszerész: Akkor hova küldjük a betegeket?
Hajagos-Tóth István képviselő: Mi úgy szavaztuk meg annak idején, hogy 800
órától, 1600 óráig van a doktor.
Ha nem vagy itt, akkor egyből mennek a H. Tóth doktor Úrhoz, mert Ő úgyis ellátja a
betegeket. Ezekről lehet, hogy Te nem is tudsz.
Kiss Melinda polgármester: Szerintem itt egy nagyon jó kapcsolatnak kellene
kialakulni a két doktor között, hogy szó nélkül történjen a helyettesítés.

Dr. Hajagos-Tóth Sándorné gyógyszerész: A kártyaszámról tudnod kellene, hogy
gond van!
Faddi dr.: Hála Neked!
Kiss Melinda polgármester: Javaslatom a következő, a helyi újságban jelentessünk
meg egy cikket, amiben leírjuk, hogy az 1. számú háziorvosi körzet ellátottjai a
rendelési időn túl, a problémáikkal keressék fel a rendelőt, illetve hívják az ott
megjelölt telefonszámot.
Továbbá, hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra
is biztosítja támogatásáról Dr. Faddi Zoltánt az 1. számú háziorvosi körzet orvosát.
Ezt követően Dr. Hajagos-Tóth Sándor, Dr. Hajagos Tóth Sándorné elhagyja az
üléstermet.
Távozik továbbá Seres János képviselő Úr is egyéb elfoglaltság miatt.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a továbbiakba 5 fővel
(71%) határozatképesen ülésezik.
2. Napirend
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító
rendelet módosítása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: A tegnapi napon ülésezett a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság, ahol is, érintőlegesen a rendeletmódosítás is szóba került. A bizottság
jóváhagyta és a testületnek is elfogadásra, javasolja.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete a napirendhez 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

3. Napirend
Átmeneti gazdálkodásról készült beszámoló jóváhagyása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: A költségvetési év kezdete és az aktuális éves
költségvetés elfogadása között van egy átmeneti időszak, amikor a napi feladatoknak
menni kell, de még nincs elfogadott rendelet. Erről az időszakról készítettek a
kollégák beszámolót, ahol is tételesen ellenőrizhető, hogy január 1.-től a mai napiig

hogyan alakultak kiadásaink, bevételeink, kötelezettségeink. Amennyiben
elfogadjátok, szavazzunk.
Jászszentlászló Községi önkormányzat képviselő-testülete az írásos anyag és a
szóbeli kiegészítés alapján. 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
9/2012. (II.9.) számú határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat
átmeneti gazdálkodásáról beszámoló
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete megtárgyalta a polgármester által előterjesztett
beszámolót az átmeneti időszak gazdálkodásáról, melyet
egyhangúlag elfogad
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kiss Melinda polgármester

4. Napirend
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító
rendelet jóváhagyása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: A már említett bizottsági ülés fő témája a 2012. évi
költségvetés volt, és most megkérem Hajagos-Tóth Istvánt, a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a jelenlévőket az álláspontjukról.
Hajagos-Tóth István Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Tegnap ülésezett
a Bizottság. A felmerülő kérdésekre korrekt, kielégítő válaszokat kaptunk.
Összegezve az írásos anyagot és a szóban elhangzottakat, a Bizottság a rendeletet
jónak találja. Átlátható, értelmezhető, látszik a takarékosság szemlélete, ezért a
Bizottság külön dicséretben részesíti az intézményvezetőket a takarékos
gazdálkodásért. A költségvetést megállapító rendeletet a Bizottság elfogadásra
javasolja a testületnek.
Gál Katalin igazgató ÁMK: A költségek nagy részét a bér teszi ki, illetve az energia
árak. Felkerestem egy mérnököt, de jelenleg nincs olyan pályázat, ami számunkra jó
lenne, de érdemes lenne majd természetesen pályázati támogatással nyílászárókat
cserélni, illetve fűtést korszerűsíteni.
Spórolás miatt az utóbbi pár napban, máshol iskolai szünetet tartottak. Mi azért nem
terveztünk szünetet, mert gondolatunk szerint inkább az intézményben vannak
biztonságban, fűtés, étel, illetve felügyelet miatt.

Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető Alapszolgáltatási központ: A külső
hőmérsékleten való szabályozáson jó lenne változtatni. Bent kellene beállítani,
reméljük a jövőben ezen is lehet majd változatni. De komolyra fordítva a szót,
tájékoztatom Önöket, hogy az arra rászoruló, egyedül élő idős emberekre sokkal
nagyobb gondot fordítunk ezekben a nagyon hideg napokban.
Kiss Melinda polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, észrevétel úgy
kérlek Benneteket, döntsünk!
Jászszentlászló Községi önkormányzat képviselő-testülete az írásos anyag és a
szóbeli kiegészítés alapján. 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2 /2012 (II.10.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

5. Napirend
Polgári Védelmi Parancsnokság Kiskunmajsai Kirendeltség anyagi támogatás
kérelme
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: A kérelmet olvastátok, sok hozzá fűzni való nincs,
lakosság arányosan számolták a támogatási igényt, úgy hogy azt kérem, döntsünk!
Jászszentlászló Községi önkormányzat képviselő-testülete az írásos anyag és a
szóbeli kiegészítés alapján. 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
10/2012. (II.9.) számú határozat
Polgári Védelmi Parancsnokság Kiskunmajsai
Kirendeltség működéséhez anyagi hozzájárulás
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete egyhangú döntésével a Polgári Védelmi
Parancsnokság Kiskunmajsai Kirendeltség működési
költségeihez 87.000,-Ft, azaz nyolcvanhétezer forinttal
járul hozzá.
Ezen

összeget

az

önkormányzat

költségvetésében biztosítja.

2012.

évi

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
aláírásával

egyidejűleg

intézkedjen

ezen

összeg

utalványozásáról.
Határidő:
Felelős:

2012. február 29.
Kiss Melinda polgármester

6. Napirend
2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az elmúlt évben hozott döntésünk szerint 2012-ben az
ÁMK lett volna a belső ellenőrzés tárgya. Mivel azonban idő közben kiderült a víz-és
csatornahálózat működtetésben sarkalatos változások lesznek, ezért úgy gondoljuk,
hogy a KÖZMŰ Kft. ellenőrzése vált célszerűvé, konkrétan a Kft. 2010-es éve. Ezért
most módosítani szükséges a már elfogadott tervet. Kérem, amennyiben ez így
elfogadható, szavazzunk!
Jászszentlászló Községi önkormányzat képviselő-testülete az írásos anyag és a
szóbeli kiegészítés alapján. 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
11/2012.(II.9.) számú határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2012. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
H a t á r o z a t
1.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 180/2011. (X.12.) számú határozatának
mellékletét képező 2012. évi ellenőrzési tervét a melléklet
szerint módosítja.
2. A Képviselő-testület megbízza a Körjegyzőt, hogy a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás, mint a belső
ellenőrzési feladatok ellátását végző szervezet részére
juttassa el az ellenőrzési terv módosítását.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Kovács Tímea körjegyző

Melléklet
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVES MÓDOSÍTOTT ELLENŐRZÉSI TERVE
Ellenőrzendő
folyamatok és
szervezeti
egységek

Önkormányzati
tulajdonú
Közmű Kft.
Működés,
gazdálkodás
folyamatai

Az ellenőrzésre
vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja,
módszere, tárgya,
terjedelme, ellenőrzött
időszak)
Célja: annak
megállapítása, hogy a
vizsgált szerv
szabályozottsága,
működése,
gazdálkodása megfelele a vonatkozó törvényi
előírásoknak és az
Alapító által kitűzött
céloknak
Tárgya: működés,
gazdálkodás,
szabályozottság

Azonosított kockázati
tényezők (*)

- A gazdálkodás
esetleges nem
szabályszerűségében
rejlő kockázatok

Az
ellenőrzés
típusa (**)

Az
ellenőrzés
ütemezése
(***)

Erőforrás
szükségletek
(****)

Típusa:
Rendszerellenőrzés

2012.
március

20 belső
ellenőri nap

Módszerei:

Jelentés:
2012. április
30..

Dokumentumok
szúrópróbaszerű,
ellenőrzése
Interjú
készítés

Időszak: 2010. év
Tartalékidő:
Tárgy: előre nem
látható feladatokra
tartalék idő (20 %)

4 belső
ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen
kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

a

7. Napirend
Település rendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Kiss Melinda polgármester: A valamikori gépműhely helyén működő MADOSZ
vezetője azzal keresett meg bennünket, hogy hűtőházat szeretne építeni, ehhez
viszont a tulajdonát képező ingatlan beépíthetőségi %-t, illetve minősítését rendezni
kell. Azt is elmondta, hogy tisztában van azzal, hogy ennek komoly költség vonzata
lesz, de vállalja. Így tehát vele megállapodást kötünk, abban az esetben, ha a
testület hozzájárul, hogy a rendezési terv, és az építési szabályzat módosítását
kezdeményezzük. Természetesen ilyen esetben az a logikus, hogy ne csak egy
területváltozást, változtatást rendezzünk le, hanem esetlegesen többet is. Így lenne
ez most is, mivel van a községben néhány olyan ingatlan, ami megosztásra
kerülhetne, illetve műszaki minősítése változna.
Kérem, amennyiben hozzájárultok a módosításokhoz, akkor szavazzunk.
Jászszentlászló Községi önkormányzat képviselő-testülete a szóbeli előterjesztésben
elhangzottak alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
12/2012.(II.9.) számú határozat
Településrendezési terv, és helyi
Építési szabályzat módosítás kezdeményezése
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete a településrendezési terv és a helyi építési
szabályzat módosítását kezdeményezi, amely során:
1. Jászszentlászló
gazdasági

MADOSZ

területre

tulajdonában

vonatkozóan

a

lévő

beépítési

lehetőségek növekednek
2. Az egyes építési övezetekben, a beépítettségi értékek
felülvizsgálandók és szükség szerint módosítandók
3. A szabályozási tervben, a tervezett lakóterületen
(Géza fejedelem utca térségében) a jelölt közterületek
a

kialakult

helyzet

figyelembe

vételével

felülvizsgálandó és módosítandó.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, az érintettek
anyagi

teherviselése

megkötésére

mellett

a

tervezői

szerződés

Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Melinda polgármester
8. Napirend
Egyebek
Hajagos-Tóth István képviselő: Kiskunmajsán láttam egy nagyon komoly, a
mezőgazdasággal, főleg szabadföldi kertészettel foglalkozók számára nagyon
hasznos szerkezetet, egy úgynevezett jégelhárítót. Ezüstjodidot párologtatva
elporlasztja a jégszemeket. Az ára 180 – 200e forint. Több ember összefogásával
megítélésem szerint számunkra is beszerezhető lenne.
Próbálom keresni az embereket és fórumokat, és szeretném, ha még beszélnénk
róla.
Kiss Melinda polgármester: Ismételten megkeresett bennünket a rendőrség, hogy
amennyiben a költségvetésünk engedi, segítsünk nekik. Az előzetes számítások
alapján a tavalyi évhez hasonlóan 100 e forintos támogatást javaslok.
Képviselő-testületet a javaslatot elfogadja és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
13/2012.(II.9.) számú határozat
Kiskunmajsai Rendőrőrs 2012. évi
anyagi támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Kiskunmajsai
Rendőrőrsének kérelmére
100.000,-Ft, azaz százezer forint támogatást
biztosít a 2012. költségvetése terhére.
Az anyagi támogatást az üzemanyag keret kiegészítésére
adja, remélve, hogy ez elősegíti a helyi rendőr körzeti
megbízott hatékonyabb munkáját.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
megállapodást írja alá, és ezt követően a támogatási
összeg átutalásáról intézkedjen.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Kiss Melinda polgármester

Kiss Melinda polgármester: Bérlő kijelölés iránti kérelemmel kerestek meg többen is,
így Vidéki Ferenc és Fábián Szabina, valamint Dodo György és családja. A Dózsa
Gy. u. 38. szám alatti önko két lakás megüresedett, és felek, ezekre nyújtottak be
bérlői kérelmet.
Vidéki Ferenc és Fábián Szabina a Sörös doktor által lakott, illetve leadott lakást
szeretné bérelni, a Dodo család, meg mellette lévő földszinti kis lakást. Azt tudni kell
erről a családról, hogy négy gyermekük van minimális pénzzel, rendelkeznek. Eddig
is mezőgazdasági segédmunkából éltek több-kevesebb sikerrel. A férfi ügyes kezű
nagy teherbírású ember és minden munkát vállal a családja eltartása érdekében,
ennek ellenére azt is tudnunk kell, hogy nem biztos, hogy problémamentes lesz velük
a kapcsolatunk, de a gyerekeket szem előtt tartva, én támogatom a bérlő kijelölést.
Azért beszélek róluk ennyit, mert Őket kevéssé ismerjük. A másik lakást kérő fiatalok
viszont helyiek, ismerjük Őket is szüleiket is, így ez nem jelent gondot.
Kérem, ha egyet értetek a bérlő kijelöléssel, akkor határozzunk.
Képviselő-testület hallva az előterjesztést azzal egyet ért, és 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:
14/2012.(II.9.) számú határozat
Bérlő kijelölése a Dózsa Gy. u. 38. fsz/B számú
önkormányzati ingatlanra
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Jászszentlászló Dózsa Gy. u. 38. fsz/B. szám
alatti 42 m2-es önkormányzati lakás bérlőjeként Vidéki
Ferenc Jászszentlászló, Lantostanya 18. szám alatti
lakost jelöli ki.
A bérleti szerződés bérbeadó és bérlő között
2012. március 1. és 2013. február 28. között érvényes.
A lakbér mértékét 360,-Ft/m2 árban határozza meg a
testület
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a bérleti
szerződés megkötésére és az önkormányzat nevében
aláírásra.
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
Kiss Melinda polgármester

14/2012.(II.9.) számú határozat
Bérlő kijelölése a Dózsa Gy. u. 38. számú
önkormányzati ingatlanra
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti
37 m2-es önkormányzati lakás bérlőjeként Dodo
Györgyöt és családja jelöli ki.
A bérleti szerződés bérbeadó és bérlő között
2012. február 15. és 2013. február 14. között érvényes
A lakbér mértékét 360,-Ft/m2 árban határozza meg a
testület
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a bérleti
szerződés megkötésére és az önkormányzat nevében
aláírásra.
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
Kiss Melinda polgármester

Kiss Melinda polgármester: A következő felvetés, illetve kérés az Alapszolgáltatási
Központ felől érkezett, miszerint az Opel Combo üzemanyag normáját 8l-re
szeretnék, ha megemelnénk. Szerintem a kérés megalapozott, a gazdálkodáson
dolgozó kollégák is végeztek ehhez számításokat, és szerintük is jogos az emelési
igény.
Amennyiben elfogadjátok a kérelmet, akkor annyit még javasolnék a határozatban
rögzíteni, hogy további korrekciós igények benyújtására nincs lehetőség.
Képviselők az előterjesztést elfogadva, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozzák:
16/2012.(II.9.) számú határozat
OPEL Combo üzemanyag
normájának megállapítása.

H a t á r o z a t
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestülete az Alapszolgáltatási Központ használatában lévő
GMA-518 frsz-ú, OPEL Combo személygépkocsi
üzemanyag
normáját
2012.
február
15-től
8l / 100 km-ben állapítja meg, azzal a kitétellel, hogy

további korrekciós igények figyelembe vételére nincs
lehetőség
Képviselő-testület ezen határozata visszavonásig
érvényes.
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
Kovács Tímea körjegyző

Kiss Melinda polgármester: Már csak egy téma van hátra a Művelődési Ház
bérlőjének kérelme.
Levélben keresett meg Lovas Úr, miszerint magas az épület bérletének összege, ezt
kitermelni igazán nem tudja, és jelentős összegű tartozása halmozódott fel. Kérése
két részből áll, az egyik, hogy a hátralékának megfizetésére 2012. március 31-ig
kapjon haladékot, a másik pedig, hogy a bérlet összege 50.000,-Ft legyen, és ne
legyen pluszban a disconkénti 20.000,-Ft.
Nos, tudom, hogy a pénz fontos, de azt is látnunk kell, hogy ez az ember rendbe
tette a Művelődési ház nagy részét, és ezt bármi történjék is elvinni nem is fogja.
Én azt javaslom, adjuk meg Neki a fizetési haladékot március 31.-ig, és hatalmazzuk
fel Gál Katalin igazgatót, mint az ÁMK vezetőjét, hogy egy új megállapodás kötésével
lehetősége legyen a bérleti díjat csökkenteni.
Képviselők az elhangzottakat elfogadják, és remélik, hogy a testület pozitív
döntésével az üzemeltető megfelelően tud élni, így Jászszentlászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
17/2012.(II.9.) számú határozat
Művelődési Ház működtetésének és
Bérleti díjának felülvizsgálata
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Művelődési Házban üzemelő vendéglátó
egység bérleti díj hátralékának rendezésére 2012.
március 31-ig ad határidőt.
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza Gál Katalin igazgató
Asszonyt, hogy a bérlővel vizsgálják felül a
megállapodásban szereplő bérleti díj összegét és felek
együttes jóváhagyása alapján azt 50.000,-Ft/hóban
állapítsák meg, +tételek meghatározása nélkül
Határidő:
Felelős:

2012. március 31.
Kiss Melinda polgármester

Több kérés, kérdés nem lévén polgármester Asszony a nyílt testületi ülést
berekeszti, és közli, hogy szociális kérelem nem volt, ezért kéri a képviselőket, hogy
folytassák a félbe maradt együttes testületi ülést.
K.m.f.
Kiss Melinda
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

