JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2011. február
15-én 1400 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

Kiss Melinda polgármester Asszony köszöntötte a képviselőket, és megállapította, hogy a
testület 100 %-os megjelenéssel határozatképes.
Javasolta a meghívóban kiküldött napirendek tárgyalását. A testület egyhangúlag elfogadta
és azt, az alábbi sorrendben tárgyalta:
1./ Jászszentlászló Községi önkormányzat
2010. évi költségvetésének módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

2./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének jóváhagyása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

3./ Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével
Együttműködési Megállapodás jóváhagyása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

5./ Tanyagondnoki gépjármű üzemanyag
normájának felülvizsgálata
(írásos előterjesztés)

Kovács Tímea
körjegyző

6./ E g y e b e k
- Tordaszentlászlón – Szent László lovas szobor felállítása
- „Pásztorkodó” Egyesület anyagi támogatás kérése

Kiss Melinda
polgármester

7/ Szociális kérelmek elbírálása
(zárt ülés keretében)

Kovács Tímea
körjegyző

1. Napirend
Jászszentlászló Községi önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Polgármester Asszony felkérte a képviselőket, hogy amennyiben az írásos előterjesztéssel
kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék fel, és a körjegyző Asszonnyal
megpróbálnak válaszolni.
A képviselők elfogadták az írásos anyagot, külön kérdést nem intéztek az előterjesztéshez.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendhez 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete
2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010.(II.16.) számú rendeletének módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

2. Napirend
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Polgármester Asszony kérte a képviselőket, hogy miután mindenki megkapta az írásos
anyagot, véleményezzék a költségvetést.
Nagy András: elírásokat, számszaki hibákat talált a költségvetésben, jelezte továbbá hogy e
mellékletek táblázataiban néhány helyen ki kell javítani az összeadási oszlopokat.
Kovács Tímea: elmondta, hogy igazi képet, majd csak a zárszámadás után kapnak, amikor
is pontosan meglesz, hogy mennyi a maradvány, akkor lehet majd a fejlesztéseket beépíteni.
Kiss Melinda: problémát lát a karbantartók feladatellátásában. Szerinte személyre
szabottan írásban konkretizálni kellene, így téve érdekeltté, felelőssé Őket, pl. az iskolánál
az árammal történő takarékosságra, illetve a kiegyensúlyozott fűtés megvalósítására.
Tóthné Frank Anikó: gondolata szerint az iskola festését is meglehetne oldani
közmunkásokkal, ahogy az óvodánál, illetve az Alapszolgáltatási Központnál történt.
Kiss Melinda: az ötlet nem rossz, a baj csak az, hogy összesen 8 embert foglalkoztathatunk
napi 4 órában, ebből kell megoldanunk az erdő, park, karbantartást és az egyéb athoc
feladatokat.

Hajagos-Tóth István Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottság laikus, de
néhány tételt soknak tartunk. Az intézményeket szakembereknek kellene átvilágítaniuk, pl:
tanári munkabérek esetében. Természetesen ezt segítségnyújtásnak szánjuk.
A Bizottság javasolja, a civil szervezetek támogatására beállított 500 eFt-os keret
megemelését, természetesen, ha erre reális lehetőség van.
Ennél a javaslatnál kérdeztek rá, hogy mi a helyzet az önkormányzati földterületekkel, mert,
hogy az ezek után járó támogatás is mehetne a sportélet, illetve a civil szervezetek
támogatására.
Tudomásuk szerint van az önkormányzatnak szabad területe is meg szőlő is. Mennyi itt a
bérleti díj, illetve mi alapján és mikor lett megállapítva?
Kiss Melinda: 2003-as szerződés van, 10 évre köttetett Varga Kálmánnal. Minden év
novemberbe lehet felmondani, május 31.-ig bérleti díjat emelni.
Kovács Tímea: a költhető pénzekhez csak még annyit, hogy a központi orvosi ügyeletnek is
kötelező fizetnünk, és ez az összeg is csak egyre emelkedik.
Nagy András: javaslom és kérem is egyben, hogy a civil szervezetek támogatási
pályázatának benyújtása ne szeptember hónap legyen hanem hamarabb, mert ebben az
évben a Horgász Egyesület is szeretne nyári táboroztatáshoz támogatási igényt benyújtani.
Seres János: 4 éve vezetem a serdülő csapatot, ez sok mindennel jár, pl. telefon költség,
saját gépjármű használat. Komoly anyagi kihatással jár, mivel ez hetikét alkalom + hétvégi
meccs.
Eddig társadalmi munkába ment, de most, hogy az iskolába az óraszámom a felére csökkent
sokkal kevesebb lett a fizetésem, az edzésekre így konkrétan ráfizetek. Éves szinten ez
nekem 400 eFt-os kiadást jelent
Magyar Jenőék az iskolában óradíjért tartanak fociedzéseket, én egyedül a focipályán
ingyen.
Innentől nem szeretném ezt tovább ingyen folytatni, azt kérném, hogy vagy épüljön be
szakkörbe, vagy találjunk más megoldást.
Kiss Melinda: ezt a témát a Sportegyesület keretén belül kell felvetni és megoldani. Az
önkormányzat csak az Egyesületet tudja támogatni, az edzősködést nem Vagy pedig az
iskola berkein belül kell megoldást keresni.
Nagy András: A tartalékokat nem fontos elkölteni, fölösleges dolgok vásárlására,
pl.: sötétítő függöny vásárlása az iskolánál.
További kérés, kérdés a költségvetési rendelethez nem érkezett. Jászszentlászló Községi
önkormányzat Képviselő-testülete az írásos anyag és a szóbeli kiegészítések figyelembe
vételével 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2011 (II. 16.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

3. Napirend
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Polgármester Asszony tájékoztatta a képviselőket, hogy a módosításról Konzorciumi ülésen
már tárgyaltak, ahol a települések már elvi jóváhagyásukat adták a módosításhoz, így most
már csak a módosítás technikai megoldását kellene elfogadnia, illetve jóváhagynia a
testületnek.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos előterjesztés és a
szóbeli kiegészítés alapján 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
17/2011. (II.15.) számú határozat
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosítása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló
testülete

Községi

megtárgyalta

Hulladékgazdálkodási

a

Önkormányzat

Képviselő-

„Homokhátsági

Regionális

Önkormányzati

Társulás

Társulási

Megállapodás elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő
döntést hozza:
A

Képviselő-testület

a

társulási

megállapodást

az

előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2011. február 25.

4. Napirend
Falugondnokok
jóváhagyása

Duna-Tisza

Közi

Egyesületével

Együttműködési

Megállapodás

Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Polgármester Asszony annyi kiegészítést tett az írásos előterjesztéshez, hogy az Egyesület
támogatás kérelme, illetve a megállapodás megkötése, megújítása, ellenőrzötten évek óta
folyamatosan megjelenő pont az önkormányzat életében. Ezért Ő a megállapodás
megkötését és a kérelemben kért összeg jóváhagyását javasolja.

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta az
előterjesztést és 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
18/2011. (II.15.) számú határozat
Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesülete anyagi támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete egyhangú döntésével a Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesülete eredményes működéséhez 21.000,-Ft, azaz
huszonegyezer forinttal járul hozzá.
Ezen

összeget

az

önkormányzat

2011.

évi

költségvetésében biztosítja.
Megbízza

a

polgármestert,

hogy

az

összeg

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő:
Felelős:

2011. február 25.
Kiss Melinda polgármester

5. Napirend
Tanyagondnoki gépjármű üzemanyag normájának felülvizsgálata
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy András képviselő Úr azt az ajánlatot tette, hogy a tanyagondnoki gépjármű
alapnormáját emeljék fel 10 %-kal, így nem kell külön dokumentációt vezetni, kőútra,
dűlőútra. Ezt már csak azért is ajánlaná, mert tudomása szerint a tanyagondnok
feladatellátásával a lakosság maximálisan meg van elégedve.
Képviselő-testület a módosító javaslatot elfogadta és a napirendhez 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta
19/2011. (II.15.) számú határozat
A tanyagondnoki jármű üzemanyag
normájának megállapítása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az Alapszolgáltatási Központ üzemeltetésében lévő

LIJ-430 frsz-ú gépjármű 8,3 l/100 km fogyasztási alapnormáját
10 % korrekciós szorzóval megemeli.
A gépjárművezető 2011. február 16-tól ezen, paraméterek
figyelembe

vételével

köteles

az

elszámolást

megtenni.

Határidő:

folyamatos

Felelős:

Bálintné Bajnóczi Edit mb. intézményvezető

6. Napirend
Egyebek
- Tordaszentlászlón – Szent László lovas szobor felállítása
- „Pásztorkodó” Egyesület anyagi támogatás kérése
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Polgármester Asszony néhány gondolatot fűzött az írásos anyagokhoz. Tordaszentlászlón
felállítandó szobor esetében a határozat módosítása technikai jellegű, mivel arra mindenki
emlékszik, hogy tavaly novemberi ülésen döntöttek már támogatásról. Akkor arról volt szó,
hogy Szent László hermájának felállításhoz kérnek támogatást. Jelenlegi levelükbe viszont
már Szent László egészalakos vagy lovas szobrának felállítását tervezik, így a testületnek
egy módosító határozatot kell hozni, amiben a megvalósítani kívánt cél lesz más, mivel az
összeg már átutalásra is kerül.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat nélkül az alábbi módosító határozatot hozta:

7

igen

szavazattal,

20/2011. (II.15.) számú határozat
Tordaszentlászlón felállítandó Szent László
szobor költségeihez hozzájárulás
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
161/2010.(XI.15.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja

Tordaszentlászló

azon

szándékát,

hogy

településükön Szent László szobrot állítsanak fel.
Az önkormányzat által nyújtott anyagi hozzájárulás, a 2010-ben
meghozott határozatot követően átutalásra került.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kiss Melinda

A következő ponthoz csak annyit fűzött hozzá a Polgármester asszony, hogy a
„Pásztorkodó” Egyesület támogatása ténylegesen a bekerülési költség megelőlegezése
lenne, és a testület pozitív elbírálása esetén az Egyesülettel megállapodásban rögzítenék a
támogatás visszafizetésének módját és határidejét.
Képviselő-testület az elhangzottak alapján 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
21/2011.(II.15.) számú határozat
Pásztorkodó Hagyományőrző Óvodai Egyesület
„agyagéget kemence” beszerzéséhez
Visszatérítendő támogatás biztosítása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a
Pásztorkodó Hagyományőrző Óvodai Egyesület kérelmére,
„agyagégető

kemence”

beszerzéséhez

421.000,-Ft

visszatérítendő támogatást biztosít, 2011. évi költségvetése
terhére. Ezen összeget, a pályázati elszámolást követően
kedvezményezett 15 napon belül köteles visszafizetni az
Önkormányzat költségvetési elszámoló számlájára. Erről a
felek külön megállapodást kötnek.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2011. február 25.
pályázati elszámolást követő 15. nap
Polgármester Asszony a továbbiakban ismertette a folyamatban lévő ügyek állását, illetve a
fejlesztési elképzeléseket.
Kiss Melinda:
- a Közútkezelőnél voltam, idén szeptember-október hónapra ígérték a lassító sziget
kiépítését, a Május 1. utcára.
- Lámpatestet kell elhelyezni a Kaiser vendéglő sarkán.
- Még idekapcsolódóan, ha már az úttest fel lesz bontva a Május 1. utcában valamint a
felújítás miatt a Rákóczi utca is, most kellene az elöregedett összekötő vízvezeték csöveket
is kicserélni. Erre kértünk és kaptunk a Kurucsai Lacitól (KÖZMŰ Kft) árajánlatot.
- A Művelődési Házban fűtéskorszerűsítést illetve az önkormányzatnál komplett
fűtéskorszerűsítést és nyílászáró cserét szeretnénk megvalósítani.
Nagyon rövid idő áll rendelkezésre a pályázat írásra. Előzetes tájékozódás szerint a két
pályázat megírása 200-200 eFt. lenne.
A testület egyet ért a pályázat előkészítésével, megírásával, egyben felhatalmazták a
polgármester Asszonyt és a körjegyző Asszonyt az evvel kapcsolatos feladatok ellátására.

- A Kommunális Hulladékkezelőt írásban kerestem meg, hogy a szolgáltatási díjakra találjunk
valami kompromisszumos megoldást, de negatív választ kaptam.
- kukát belterületen zsákra nem lehet cserélni,
- kedvezményt annyiban tudnak érvényesíteni, hogy 120 l-es, kuka helyett 110 l-es lehet.
- Van jó hír is, a Kiskunhalasi Városi Kórház elfogadta a beutalási rend módosítására
irányuló kérelmünket, most már Kecskemétről várjuk a befogadást, és azt követően lehet az
ÁNTSZ felé is intézkedni.
Ezt követően Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony, az Ügyrendi Bizottság elnöke kért szót,
és elmondta, hogy 2011. február 14-én ülésezett a bizottság, ahol ellenőrizték a
polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat tételét. Megállapították, és határozatba
foglalták hogy a kötelezettségnek mindenki határidőre eleget tett.
Több hozzászólás, kérdés, vélemény nem lévén polgármester Asszony a nyílt testületi ülést
berekesztette.

K.m.f.

Kiss Melinda
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

