JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2011. június
29-én 1500 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
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.
Polgármester Asszony köszönti a jelen lévőket és javasolja az írásban kiküldött
napirend tárgyalását. Képviselők azt elfogadják és az alábbi napirendeket, tárgyalják.
1./ Önkormányzat 2011. évi költségvetését
megállapító rendelet módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

2./ E g y e b e k
3./ Szociális kérelmek elbírálása
(zárt ülés keretében)

Kovács Tímea
körjegyző

1. Napirend
Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Polgármester asszony nem kíván az írásban kiküldött anyaghoz külön kiegészítést
tenni, kéri a testülete, amennyiben egyet értenek az előterjesztéssel, azt határozattal
hagyják jóvá.
Jászszentlászló Községi önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést elfogadja
és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2011. (VI.30.)) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2. Napirend
Egyebek
Polgármester Asszony ismerteti a képviselőkkel, hogy Bálint Anikó jászszentlászlói
lakos kereste meg, azzal a kéréssel, hogy az önkormányzattól bérbe ve3hessék a
Dózsa Gy. u. 38. szám alatti önkormányzati lakóépület emeleti lakását. A jelenlegi
albérletét a tulajdonos eladta, és ezért lenne szüksége a lakásra. Előzetesen
egyeztettünk arról, hogy amennyiben jóvá is hagyja a testület a bérlést, ha az
ingatlan eladásra kerül, soron kívül kiköltözik a bérleményből.
A bérleti díjat 360,-Ft/m2 + rezsi állapítanánk meg, amit a hó 5. napjáig kell
teljesíteniük. Amennyiben a befizetés nem teljesül a bérlet a következő hó 1. napjától
megszűnik. Javaslom a bérleti szerződés egy évre történő megkötését.
Képviselők
az
előterjesztést
egyhangúlag
elfogadják
szavazattal,ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák:

és

6

igen

131/2011. (VI.29.)számú határozat
Dózsa Gy. u. 38. szám alatti önkormányzati
bérlakás bérlő kijelölése.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Dózsa Gy. u. 38. szám alatti 72 m 2-es
2 szobás önkormányzati lakás bérlőjeként
Bálint Anikó és bérlőtársa Tóth József
Jászszentlászló, Ilonaszállás 6. szám alatti
lakosokat jelöli ki.
Bérletként a bérlő köteles 25.920,-Ft + rezsi
költséget minden hó 5. napjáig az önkormányzat
költségvetési számlájára megfizetni.

A bérleti szerződés bérbeadó és bérlő között
2011.
július
1-től
kezdődően
2012.
június
30
napjáig
érvényes.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
bérleti
szerződés
megkötésére
és
az
önkormányzat nevében aláírásra.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: azonnal
Kiss Melinda polgármester: Már az együttes testületi ülésen is szó volt róla, hogy
Vidéki Feri mellé kellene egy parkgondozói státuszban foglalkoztatott személy, mivel
Feri már nagyon leterhelt.
Nagy András képviselő: Tényleg nagyon kellene valaki, viszont komoly megtakarítás
lenne, ha nyugdíjast, rokkant nyugdíjast foglalkoztatnánk. Én Nagy Mihályt javaslom,
illetve Tápai János lenne a másik jelöltem.
Az elhangzott érvek illetve javaslatok alapján a Képviselő-testület egyhangúlag
felhatalmazza a polgármester Asszonyt, hogy a lehetséges személyek közül
válassza ki a feladatra alkalmast, és alkalmazza parkgondozóként.
Több kérés, észrevétel, javaslat nem lévén Kiss Melinda polgármester a nyílt testületi
ülést berekeszti.

K.m.f.

Kiss Melinda
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

