JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. április 24-én
14 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.

J e l e n v a n n a k:
Nagy András

polgármester

Horváth Lajos

alpolgármester

Bozóki Edit
Hajagos-Tóth István
Patyi Norbert
Seres János
Tóthné Frank Anikó

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Részvétel 100 %-os.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Kiss Melinda
Valentovics Beáta

Járási Hivatalvezető
jegyző

Nagy András – polgármester – szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket a
Jászszentlászlói Képviselő-testületi ülésén. Kérdezem, hogy mindenki megkapta-e a testületi
meghívót és az ülés elején kiosztott két anyagon kívül az írásos anyagokat? Szeretném
kérdezni, hogy az ott felsorolt napirendi pontokkal egyetértetek-e, van-e valakinek más
napirendi pontja, amit a napirendek közé vegyük fel, vagy majd az egyebekbe tegyük be.
Ha nincs, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a testületi ülés napirendjét a meghívó szerint
tárgyaljuk meg.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - a Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Polgármesteri Program elfogadása
(Szóbeli előterjesztés)
2./ Alpolgármesteri tisztség betöltése, eskütétel
(írásos előterjesztés)
3./ Polgármesteri illetmény megállapítása
(írásos előterjesztés)
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4./ Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
(írásos előterjesztés)
5./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása
(írásos előterjesztés)
6./ 2012. évi Belső ellenőri jelentés
(írásos előterjesztés)
7./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat
(írásos előterjesztés)

2013. évi költségvetési rendeletének módosítása.

8./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat 4/2007. (III.28.) számú „a szociális igazgatásról,
és a szociális ellátásokról” szóló rendeletének módosítása
(Írásos előterjesztés)
9./ Jászszentlászló községi Önkormányzat 2014. évi koncepciójának elfogadása
(Írásos előterjesztés)
10./ Civil Pályázatok elbírálása
(írásos előterjesztés)
11./ „Országos Egyesület A Mosolyért” támogatási kérelme
(írásos előterjesztés)
12./ Egyebek

1./ Napirendi pont.
Polgármesteri Program elfogadása
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – az ülés megkezdésekor kézhez kaptátok a programomat
gépelt formában. Ezt én felolvasom.
Írásbeli program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Köszönöm szépen én ennyit szeretettem volna elmondani. Kérdezem, hogy ehhez a napirendi
ponthoz kérdés, hozzászólás van-e?
Kérdezem, hogy a polgármesteri programot elfogadja-e a Képviselő-testület.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
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49/2013. (IV. 24.) sz. határozat
Polgármesteri program 2013-2014.
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat mellékletét képező „Polgármesteri
programot” tudomásul veszi.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Folyamatos
Melléklet.
Polgármesteri program 2013-2014 évre
Tisztelt képviselő testület, jegyző kisasszony, kedves vendégeink!
A 2013 évi időközi polgármester választások véget értek. A rendszerváltás óta nem
fordult elő, hogy a részvétel 64,4 %-os legyen és polgármester sem kapott még sohasem 870
szavazatot. Ez azt mutatja, hogy a választók támogatták azokat az elképzeléseket, melyet a
kampány során a zászlónkra tűztünk.
Az idő rövid, de nekünk meg kell felelni a szavazók elvárásainak, amit elterveztünk azt
meg kell valósítani, a hosszabb távú dolgokat pedig be kell indítani.
--Az intézmények fejlesztése magas szintű működtetése
-egészségház fűtéskorszerűsítése, szélfogó kialakítása
-közélelmezési konyhafelszerelés cseréje
-alapszolgáltatási központ beteg és pihenőszoba kialakítása
-kultúrház felújítás befejezése
-önkormányzat informatikai rendszer bővítése
--Infrastrukturális beruházások és fejlesztések
-a kerékpárút hídjának megépítése
-beltéri utak javítása
-dűlő utak javítása
-ivóvíz tisztítási beruházás elindítása
-csapadék víz elvezetése (Alkotmány utca)
----Munkahelyteremtés
-Szőlőterületek megművelése
-Szántókon a termelés beindítása
-Ingázók munkába jutásának javítása
-- Közművelődés fejlesztése
-civil közösségek támogatása
-kulturális programok szervezése
-testvértelepülésekkel való kapcsolat fejlesztése
-Jászokkal való kapcsolat szélesítése
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--Társadalmi tennivalók
-időskorúak otthoni munkájának segítése
-orvoshoz jutás megszervezése heti egy alkalommal
-szűrővizsgálatok helybeni megteremtése
-fiatalokkal való folyamatos konzultáció
Az idő rövid a megvalósításhoz ezért arra kérek mindenkit, hogy Jászszentlászló és az itt élő
emberek érdekében fogjunk össze és közösen valósítsuk meg ezeket a célokat

Jászszentlászló, 2013. április 15

Nagy András
polgármester

2./ Napirendi pont.
Alpolgármesteri tisztség betöltése, eskütétel
(írásos előterjesztés)
Nagy András – polgármester – 2010. évben a polgármester választásnál a Melindával már
beszéltünk erről, most én vagyok abban a helyzetben, hogy választanom kellett. Szeretném
elmondani, hogy abszolút nem a munkája miatt, én szeretnék alpolgármestert cserélni. A
javaslatom a következő első lépésként Horváth Lajos alpolgármesteri megbízatását a mai
nappal vonjuk vissza. És ha ez megtörténik, akkor az általam javasolt Patyi Norbert urat
szeretném az alpolgármesteri posztra jelölni.
Kérdése valakinek van-e?
Ha nincs, akkor megkérem Beát a szavazás menetét legyen szíves ismertetni.
Valentovics Beáta – jegyző – szavazás menete. Minősített többség szükséges mind az
alpolgármester megbízatásának visszavonásához, mind a megbízás adásához. Két részletben
szavaz a képviselő-testület. Először a határozat-tervezetnek megfelelően a visszavonásról
vagy vissza nem vonásról. A szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le. Hozunk be egy
urnát, elkészítjük gyorsan a szavazólapokat. A szavazólapon adott személy neve alatt lesz
egy igen és egy nem mellette lévő kör, aki azt szeretné, hogy Horváth Lajos alpolgármester úr
megbízatása visszavonásra kerüljön az „igennel”, aki nem az a „nemmel” szavazzon.
Megállapítja az ügyrendi bizottság az eredményt, később erről meghozza határozatát. Ezt
követően ismét lesz egy szavazás Patyi Norbert neve fog felkerülni a szavazólapra. Aki azt
szeretné, hogy Patyi Norbert legyen az alpolgármester az „igennel”, aki azt, hogy nem az a
„nemmel” szavazzon. Szintén megtörténik a szavazás eredményének összesítése, amennyiben
a minősített többség megvan az alpolgármester személyére, a polgármester úr kiveszi tőle az
esküt.
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Nagy András – polgármester – Szünetet rendelek el a szavazás lebonyolítása miatt.
Horváth Lajos – alpolgármester – bejelentem a személyes érintettségemet.
Patyi Norbert – képviselő – bejelentem személyes érintettségemet.
Valentovics Beáta – jegyző – a Ötv és a Mötv rendelekezései hatályosak ebben a kérdésben.
Átmeneti időszakban mindkét jogszabály rendelkezéseit figyelembe kell venni. A személyes
érintettség bejelentését követően szavazásra kell bocsátani, hogy részt vesznek-e az érintettek
a választásban.
Nagy András – polgármester – az első kérdésben Horváth Lajos alpolgármester –
visszahívásában Horváth Lajos személyes érintettséget jelentett be. Megkérdezem a
Képviselő-testületet, hogy szavazzunk személyes érintettsége ellenére Horváth Lajos
alpolgármester részt vesz a szavazásban.
Nagy András – polgármester – kérem képviselő-társaimat, szavazzunk a kérdésben!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 3
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:
50/2013. (IV. 24.) sz. határozat
Horváth Lajos alpolgármester
személyes érintettsége
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Horváth Lajos alpolgármester
személyes érintettsége ellenére részt vegyen az
alpolgármesteri
tisztség
visszavonásáról
tartandó
szavazásban.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
Nagy András – polgármester – a második kérdésben Patyi Norbert képviselő – személyes
érintettséget jelentett be. Megkérdezem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk személyes
érintettsége ellenére Patyi Norbert képviselő részt vesz az alpolgármesteri tisztség betöltéséről
kezdeményezett szavazásban.
Nagy András – polgármester – kérem képviselő-társaimat, szavazzunk a kérdésben!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 3
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:
51/2013. (IV. 24.) sz. határozat
Patyi Norbert képviselő
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személyes érintettsége
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Patyi Norbert képviselő
személyes érintettsége ellenére
részt vegyen az
alpolgármesteri tisztség betöltéséről tartandó szavazásban.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
Szünet szavazás lebonyolítása az alpolgármesteri tisztség visszavonásáról!
Vége a szünetnek, Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete folytatja
ülését.
Tóthné Frank Anikó Ügyrendi Bizottság elnöke – megtörtént a szavazás Horváth Lajos
alpolgármester visszahívásáról. Kihirdetem az eredményt, Horváth Lajos arra, hogy maradjon,
mint alpolgármester három igen szavazatot és négy nem szavazatot kapott.
Nagy András – polgármester – köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület titkos szavazással
Horváth Lajos alpolgármesteri megbízatását visszavonta. Lajos a munkádat köszönöm, nem a
munkád miatt történt ez. Ehhez az együttműködéshez kell egy alapvető bizalom. Úgy érzem
ez szűnt meg közöttünk. A munkádat nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom ebben a
testületben is lesz olyan munka melyet rád fogunk bízni, tudunk rád számítani és tudunk
együtt dolgozni.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 3
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:
52/2013. (IV. 24.) sz. határozat
Horváth Lajos alpolgármesteri
tisztségének visszavonása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete – titkos szavazással – Horváth Lajos
alpolgármesteri tisztségét 2013. április 24. nappal
visszavonja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
Nagy András – polgármester – szünetet rendelek el! Megkérem a Bizottságot, készítse elő
az alpolgármesteri tisztség betöltéséről szóló szavazást.
Szünet. Alpolgármesteri tisztség betöltéséről szóló szavazás.
Vége a szünetnek, Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete folytatja
ülését.
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Tóthné Frank Anikó Ügyrendi Bizottság elnöke – megtörtént a szavazás Patyi Norbert
alpolgármester tisztség betöltéséről. Kihirdetem az eredményt, Patyi Norbert alpolgármesteri
tisztség betöltésére négy „igen” szavazatot és három „nem” szavazatot kapott.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 3
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2013. (IV. 24.) sz. határozat
Patyi Norbert alpolgármester választása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete – titkos szavazással – Patyi Norbertet
alpolgármesterré választotta 2013. április 25. nappal.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
Nagy András – polgármester – köszönöm szépen. A választást követően felkérem Patyi
Norbertet, az esküt tegye le.
Patyi Norbert alpolgármester az esküt letette. Esküokmány a jegyzőkönyv melléklete.
Horváth Lajos – képviselő – pár gondolatot szeretnék mondani. A döntés ez nem ért
váratlanul, a választások előtt már ennek híre ment, hogy ha Te nyered a polgármester
választást, akkor le fogsz cserélni. A másik része, hogy 04. 09-én hivatalosan is átadtam az
önkormányzatot, akkor közölte az András velem, hogy nem velem kívánja a munkát folytatni,
hanem Patyi Norberttel. Tiszteletben tartom a döntését, így döntött. Én úgy érzem
tisztességgel, becsülettel szolgáltam a falut. És szeretném is továbbra, de nem, mint
alpolgármester, hanem képviselőként. Ha kellett én éjszaka is felkeltem. Két és fél évvel
ezelőtt az önkormányzat nem ebben az anyagi viszontagságba állt, és ha kellett éjszaka
felkeltem és a saját traktorommal elhúztam a havat. Vissza lehet keresni, egy vasat nem
vettem fel érte, pedig ez nem két órás munka volt. Ha bármi munkát kellett végezni éjszaka,
vagy bármikor a faluban egy telefonba került, ott voltam és mozogtam. Még egy gondolatot,
én ha ott ülnék a helyedbe én mást választottam volna a Képviselő-testületben nem Norbit.
Köszönöm szépen ennyit szerettem volna elmondani.
Nagy András –polgármester - köszönöm. Megadom a szót Bozóki Edit képviselőnek.
Bozóki Edit – képviselő – Én annyit szeretnék hozzáfűzni és elmondani. Szeretném
megköszönni Lajos a munkádat a Képviselő-testület nevében, de legfőképpen azoknak az
embereknek a nevében, akik látták, hogy mennyi mindent tettél a faluért, maximálisan kiálltál
a Melinda mellett is, és segítetted a munkáját. Azt szeretném kérni alpolgármester úrtól, hogy
bátran nézzen az emberek szemébe és akár a mi szemünkbe is és a többi ember szemébe, és
alázattal és szolgálattal végezze a munkáját.
Patyi Norbert – alpolgármester – ezt megígérem.
Bozóki Edit – képviselő – biztos, hogy számon fogják kérni, és várják az emberek, de
nemcsak ők, hanem mi is. Bizony az elmúlt évek során nagyon kemény munka folyt, és
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ezután is az fog folyni. Ahogy nekem, annak idején, amikor a képviselő-testületbe bekerültem
egy idős ember mondta, hogy soha ne felejtsük el, hogy felelősek vagyunk, azért amit
megteszünk, és azért is amit nem teszünk meg. Ez egy nagyon fontos üzenet Neked is és
mindannyiunk számára. Köszönöm szépen.
Nagy András – polgármester – Köszönöm szépen.
Kiss Melinda – Járási hivatalvezető – Én annyit szeretnék mondani a Norbertnek, mint új
alpolgármesternek, hogy gratulálok a megválasztásodhoz, de azt szeretném, ha a
jegyzőkönyvben benne lenne, hogy egy hír ne menjen a faluban, mert az a hír járja, hogy a
jobb oldalt képviselve történt ez a döntés, ha már arról beszélünk hogy jobb oldal, tudnunk
kell, hogy egy kizárt tagról beszélünk, aki saját maga lépett ki ugyan.
Patyi Norbert – alpolgármester – nem kizárt, hanem önként léptem ki!
Kiss Melinda – Járási hivatalvezető – Mindenki tudja a Fidesz tagságon belül a tagság
megszűnése két módon történhet. Mi fegyelmi eljárást szerettünk volna kezdeményezni, az Ő
bérma keresztapja úgy döntött, hogy Őt ettől megvédi, és Ő beszélte rá, hogy jobb lesz, ha
kilép. Ezt szerettem volna elmondani, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen, szó nincs arról,
hogy a Fideszt képviseli. Tisztelettel nézek rád, és elfogadlak, sokan megkeresnek és nem
értik a helyzetet, szerettem volna, ha a jegyzőkönyvbe bekerüljön.
Patyi Norbert – alpolgármester – én is hadd szóljak, bár én nem akartam. Amit a Lajos
mondott, hogy tisztelettel és becsülettel végezte a munkáját, ebben nem biztosak az emberek.
Azt hogy mennyi mindent csináltál és éjszaka is felkeltél, azt gondolom, hogy a 870 szavazat
azt mutatja, hogy nem erre volt szükség. Köszönöm a jó tanácsot, amit mondtál, igyekszem
megfogadni, eddig is így tettem. Azt gondolom, hogy direkt szándékosan senkit nem
bántottam meg. Akaratomon kívül ez lehet, hogy többször sikerült, de direkt nem akartam
senkit megsérteni, nem tettem alá. Azt, hogy a Fideszből hogy kerültem ki, azt gondolom,
hogy teljesen mindegy igazság szerint. A Lenkei Roberttel már találkoztunk, a polgármester
úr is, én is, azt mondták, hogy nagyon fontos együtt dolgozni. Azt gondolom, hogy a jobb
oldali múltam az nem teljesen múlt. Azt, hogy én magamtól léptem ki, amihez a Krisztián
ragaszkodott, azt jelenti, hogy bármikor lehetnék még egyszer Fidesz tag. Az, hogy miért én
húztam akkor a rövidebbet, úgy gondolom, hogy a 870 szavazat azt mutatja, hogy hibás lépés
volt.
Kiss Melinda – Mi volt hibás döntés?
Patyi Norbert – alpolgármester – az, hogy akkor nekem kellett kilépnem a Fideszből. Az a
véleményem, hogy az András 400-500 szavazatot kapott, az összes többi ellenetek szólt, nem
az András mellett.
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Nagy András – polgármester – köszönöm szépen a hozzászólást. Most már én szeretnék
hozzászólni. Egy valamit leszögeznék, én a Lajosnak megköszöntem a munkáját, tényleg úgy
van nagyon sokat tett, a hó húzás, a víz szivattyúzás, nagyon fontos dolog volt. Egy dolgot
szeretnék hozzáfűzni, én mondtam, hogy nem is emiatt van, hogy a váltás mellett döntöttem.
Sokat vacilláltam azon, hogy módosítsunk SZMSZ-t és legyen két alpolgármester, de úgy
gondolom, hogy ebben a szituációban, ami kialakult az elmúlt két hónapban, a kettőnk
kapcsolata nem a bizalom irányába ment el. Ez volt a probléma. Editkének teljesen egyet
értek a mondandójával egymás szemébe kell nézni két év múlva, és négy év múlva. És én is
felelős leszek azért, hogy mit teszek én a faluért és mit nem teszek meg. Sajnos a koromnál
fogva sok mindent megéltem, voltam katonai bíróságon, és ott volt ez kérdés, hogy „mit tett
ön, hogy elkerülje azt, ami történt?” Az volt a vád tárgya, hogy miért szökött meg a katona,
két gyerekes családapa volt, és hat hónapig nem engedte haza a parancsnok. Nincs miről
beszélni. Felelősek vagyunk, hogy mit teszünk, és mit nem teszünk meg.
Azt gondolom, hogy a faluban nincs jobboldali vagy baloldali járda, hacsak az oldalt nem
nézzük. Glóbusz javítás, vagy kátyúzás nem jobboldali, vagy baloldali. Az elmúlt két hétben
annyi média jelent meg a faluban, az sem biztos, hogy mindent jól kezeltem, korbácsolták a
hangulatot… Azt kérdezték tőlem, hogy hogyan képzelem a szavazati arányt ezek után? Én
szeretném, úgy előkészíteni a döntéseket, egyértelműen a falu javát szolgálják és ezek a
kérdések 7 – 0 dőljenek el. A mai anyagban lesz, olyan mi úgy van előkészítve, hogy nem
hittem el. Most látom, mikor belecsöppentem, hogy milyen nehéz dolgotok volt, úgy
előkészíteni egy anyagot, hogy 12 56 perckor küldtek anyagot, és két óra múlva testületi ülés
van. Azt sem tehettük meg, hogy a következő ülésre hozzuk be, majd elmondom miért.
A Közmű törvénnyel kapcsolatban megjelent az 58. Kormány rendelet, de már módosították.
Napról napra, óráról órára változnak a dolgok. Most már nekünk véglegesen le kell tennünk a
voksot, csatlakozni kell valahova, annak ellenére, hogy semmi értelmét nem látom, azt is
elmondom, hogy miért.
Kiss Melinda – Járási Hivatal – sokan fordultak kérdéssel felém, ezért vetettem fel a
kérdést. Nem ellened szólt. Ez a csapat nagyon jól tudott dolgozni, szinte mindig egyhangú
döntések születtek. Értsétek meg a helyzetet, azért került bele a jegyzőkönyvbe, amit
elmondtam, hogy megértsétek, hogy miért született most ilyen szavazási eredmény az
alpolgármester kérdésében. Miért látta ez az oldal azt, hogy miért nem őbenne gondolkodtak,
semmi plusz komment, csak világosan lássunk.
Patyi Norbert – alpolgármester – nem ragaszkodtam, hogy alpolgármester legyek. Amit az
András mondott, hogy módosítsunk SZMSZ-t és két alpolgármester legyen, azt nem
szavaztam volna meg. Nekem a Lajossal nem lett volna jó együtt dolgozni. Köztük
megrengett a bizalom, így kért fel az András, hogy legyek az alpolgármester. Azt tudjuk,
hogy a szavazásnak etikai oldala is volt, lehet, hogy nem etikus, hogy saját magunkról
szavazunk, de ez indokolja a falu előre menetele, ezt tesszük.
Horváth Lajos – képviselő – egy gondolatot szeretnék még hozzátenni. Én nem éreztem,
hogy megrengett volna a bizalom…. A választásban nagyon jól tudjuk, hogy felperegnek a
dolgok. A munkámmal kapcsolatban, én kettő hónapig elláttam a feladatot, polgármesterként
dolgoztam. Aki dolgozik, az hibázhat. Nagyon nehéz, majd szembesülsz vele, hogy nehéz
döntéseket kell hozni, és utána vállalni kell érte a felelősséget. Hozunk egy döntést és utána
meglátjuk, hogy helyes-e.
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Nagy András – polgármester – ez abszolút nem jelent problémát, hogy döntést hozunk. Én
örülnék neki, hogy ilyen kevés rossz döntést hozzak. Biztos nekem lesznek még nehezebb és
még rosszabb döntéseim. Azt szeretném kérni, hogy ha én olyat döntök, akkor nyugodtan
szóljatok, hogy abból többet lehet tanulni, mintha megveregetik az ember vállát. Ha valamit
elrontok, akkor tényleg szóljatok, mert akkor változtatni fogok. Elmondtam a munkahelyi
értekezleten, hogy bírom és tűröm a kritikát, csak személyeskedés ne legyen. Ez nekünk is
egy tanulási folyamat. 9-én az átadás után mondtad, hogy nem olyan egyszerű lesz ez. Most
már látom, hogy nem olyan egyszerű, de ahogy szoktam mondani, ha felvettük a kolompot,
rázni kell…
Lezárom ezt a napirendi pontot, még egyszer megköszönöm a Horvát Lajos alpolgármester úr
munkáját.
3./ Napirendi pont
Polgármesteri illetmény megállapítása
(írásos előterjesztés)
Nagy András – polgármester – átadom a szót Patyi Norbert alpolgármesternek, a napirendet
vezesse le. Kérem, ismertesse az előterjesztést a Képviselő-testülettel.
Patyi Norbert – alpolgármester – a polgármesteri illetmény megállapításáról az írásos
előterjesztés kiment a meghívóval. Ennek alapján kérem kérdéseiket, hozzászólásaikat.
Valentovics Beáta – jegyző – a korábbi paramétereknek megfelelően történt az illetmény
meghatározása; a köztisztviselői illetményalap 10-es szorzóval.
Nagy András – polgármester – annyit szeretnék hozzátenni, hogy az első hónapban egy
fillér költségtérítést nem vagyok hajlandó felvenni. Sem kilométer pénzt, sem egyebet,
meglátom, hogy milyen költségek lesznek, melyek felmerülnek, majd utána megbeszélem a
jegyző asszonnyal és veletek. Az első hónapban semmit nem veszek fel.
Patyi Norbert – alpolgármester – kérem, képviselő-társaimat szavazzunk a kérdésben!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
54/2013. (IV. 24.) sz. határozat
a polgármester illetmény megállapításáról
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
többször módosított 1994. évi LXIV. tv. 3.§ (2) bekezdése
alapján Nagy András polgármester részére ( a jelenleg érvényes
38 650 Ft illetményalap és a 10-es szorzószám figyelembe
vételével) 2013. április 8-től havi 386 500 Ft illetményt állapít
meg.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: folyamatos
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4./ Napirendi pont
Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
(írásos előterjesztés)
Nagy András – polgármester – az írásos anyagot megkaptátok. Kérdés, hozzászólás van-e?
A korábbi gyakorlatnak megfelelően lett a tiszteletdíj-tervezet meghatározva.
Nagy András – polgármester – kérem, képviselő-társaimat szavazzunk a kérdésben!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
55/2013. (IV. 24.) sz. határozat
az alpolgármester tiszteletdíjának
megállapításáról
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször
módosított 1994. évi LXIV. tv. 4.§ (1)-(2) bekezdése alapján Patyi
Norbert alpolgármester részére 2013. április 25-től havi 66.000,- Ft
tiszteletdíjat állapít meg.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: folyamatos

5./Jászszentlászló Községi Önkormányzat
elfogadása
(írásos előterjesztés)

2012. évi zárszámadási rendelet

Nagy András – polgármester – azt gondolom az anyag teljes körű. Írásos előterjesztéssel
kapcsolatban valakinek kérdése hozzászólása van-e.
Hajagos-Tóth István – Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke – a bizottság az előterjesztést
tárgyalta. És mint már évek óta a gazdálkodást mutatja az első oldal, bevételi többlet van. Az
intézmények is nagyon takarékosan, tartották magukat a költségvetéshez és jól gazdálkodtak.
Összegezve, a 2012. évi zárszámadást a PGB jónak tartja és elfogadásra javasolja Képviselőtestületnek.
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Nagy András – polgármester – kérem, képviselő-társaimat szavazzunk a kérdésben!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – tartózkodás
és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.( IV. 25. ) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
6./ Napirendi pont.
2012. évi Belső ellenőri jelentés
(írásos előterjesztés)
Nagy András – polgármester – a 2012. évi Belső ellenőri jelentés került a hatodik napirendi
pontba. Az éves tervnek megfelelően két helyen szerettünk volna belső ellenőrzést végezni.
Az egyik megvalósult a Közmű Kft teljes körű átvizsgálása, a másik az iskola teljes körű
pénzügyi vizsgálata lett volna, ami az intézmény állami átvétele miatt meghiúsult. Belső
ellenőrzés egyetlen hibát tárt fel, ami nem a Közmű Kft kompetenciája volt, nem készítettek
önköltségszámítást a szolgáltatási díjak meghatározásakor, de mivel nem a Közmű Kft,
hanem az Önkormányzat határozta meg a szolgáltatási díjat, így nem is kellett
önköltségszámítási szabályzatot készíteni. Ennyi volt, ami hibaként felróttak.
Horváth Lajos – képviselő – az még szerepelt benne, hogy az ügyvezető nem vette át a
dolgokat.
Nagy András – polgármester – 1995-ben amikor alakul a Kft, semmije nem volt. Utána, ami
megvételre került az övé, amikor alakultak nem vettek át semmit. Azt készpénzbe kellett
beadni, nem volt apport, a Kft kétféleképpen lehet a törzstőkét teljesíteni, pénzben, vagy
eszközben, apportban. De itt nem volt apport. Az önkormányzat is, a Mofer Kft is pénzt tett
be. Az Önkormányzat 900 e Ft-ot, a Mofer Kft 100 e Ft-ot. Nem volt eszközátvétel. Van-e
kérdés?
Nagy András – polgármester – kérem, képviselő-társaimat szavazzunk a kérdésben!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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56/2013. (IV. 24.) sz. határozat
2012. éves Belső ellenőri jelentés elfogadása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2012. éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló
ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést elfogadja.
Felelős:

Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2013. május 31.
Melléklet.
JÁSZSZENTLÁSZLÓ

KÖZSÉG

BELSŐ ELLENŐRI
2012.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

I.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2012. évben a belső
ellenőri feladatokat.
2012. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot
végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására,
javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

13

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Tárgya

Cél

Módszer

Közmű
Beruházó
Üzemeltető és
Szolgáltató Kft
Szabályozottság,
működés,
gazdálkodás

Annak megállapítása, hogy a
Közmű Kft. szabályozottsága,
működése, gazdálkodása
megfelel-e a vonatkozó törvényi
előírásoknak és az Alapító által
kitűzött céloknak

Dokumentumok
szúrópróbaszerű,
ellenőrzése

Típus
(szabályszerűségi,
pénzügyi stb.)

Megjegyzés
(terv szerinti
vagy soron
kívüli vagy
terven felüli)

Rendszerellenőrzés

Terv szerinti

Interjúkészítés

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása
A vizsgálat a tervhez képest időben hamarabb került lebonyolításra a költségvetési
szerv vezetőjének kezdeményezésére. A soron kívül elvégzett vizsgálatra, az ellenőri
kapacitás rendelkezésre állt.
A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti
tervet kell figyelembe venni)
A 2012. évi ellenőrzési terv év közben módosításra került. A módosítás szerint a 2011.
évi normatíva igénylés/elszámolás ellenőrzési feladata elmarad. A 2012. évi
módosított tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató
maradéktalanul végrehajtotta. A módosított tervtől eltérés legfeljebb az ellenőrzés
időbeli ütemezésében történt (melyik hónapban került elvégzésre). Az ellenőrzés az
ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően kerültek lefolytatásra, figyelembe véve
az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.
Elmaradt ellenőrzések
Tárgy

Cél

Módszer

Típus
(szabályszerűségi,
pénzügyi stb.)

Szent László
Általános
Művelődési
Központ Szent
László Általános
Iskola 2011. évi
normatíva
igénylés/elszámolás

Annak megállapítása, hogy a 2011. évi
normatív állami hozzájárulások, és
normatív kötött felhasználású
támogatások igénylése/elszámolása
megfelel-e a törvényi előírásoknak, a
vonatkozó tanügyi és egyéb
dokumentumok, kapcsolódó feltételek
megfelelőségének vizsgálata

Dokumentumok
szúrópróbaszerű,
esetenként
tételes
ellenőrzése

Pénzügyi
ellenőrzés

Az elmaradások indoklása:
A 2012. évi ellenőrzési terv módosítására a költségvetési szerv vezetőjének javaslatára
(a belső ellenőrzési vezető egyetértésével) került sor. A feladat elmaradását a község
rendelkezésére álló (Társuláson keresztül igénybe vett) belső ellenőri normatíva
korlátozott összege indokolta.
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I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja
kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
Ellenőrzés tárgya
-

Ellenőrzés során tett megállapítás(ok)
-

Esettípus
-

Státusz
-

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került
sor.
I/2.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
[Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési
tapasztalatai

megállapítások

ellenőrzöttel

történő

megvitatásának

eljárásai,

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2012. évi
ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.
Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint
készült el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentés érdemi ajánlásokat
fogalmazott meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek.
Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek
elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről
észrevétel nem érkezett, vitatott kérdés nem maradt.
I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága
Kapacitás-ellátottság bemutatása
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2012. évben a belső
ellenőri feladatokat.
A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian
pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú
képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli
szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős
tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a
referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás).
A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következésképpen
rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat
szempontjából egyaránt.
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A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok
az állások betöltésénél
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál 2012. évben külső erőforrás bevonásával
valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.
A belső ellenőrök képzései
A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt
szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői
továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken,
illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt e-learninges ÁPBE
képzésen.
Belső ellenőrök regisztrációja
A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24.
§ követelményeinek.
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)
bekezdésében meghatározott engedéllyel.
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. § ban meghatározott feltételeknek.
I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális
függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]
A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése
A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is
közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik. A belső ellenőr funkcionálisan
független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos
tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája, illetve
következtetési, javaslatai befolyástól mentesek. A funkcionális függetlenség az
ellenőrzések során megvalósult.
I/2/c)

Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]
Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
A
belső
ellenőrök
az
ellenőrzés
során
valamennyi
szükséges
dokumentációhoz/ellenőrzötthez hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban
megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat az önkormányzat
maradéktalanul biztosította. Mind a szükséges dokumentációkat, mind a szükséges
információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.
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I/2/e)

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez
szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár)
biztosítottak voltak.

I/2/f)

Az ellenőrzések nyilvántartása
A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő
vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az
ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.
A belső ellenőrzés nyilvántartása az ellenőrzési mappák felhasználásával és
gyűjtésével valósult meg az előírt adattartalommal.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok és igények
A 2012. év után is fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben
foglaltak megvalósításának kontrollját.
A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása
mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és
az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb
működéshez.
A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében célszerű
a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.
A korábbi éves ellenőrzési jelentésekben szerepeltetett fejlesztési javaslatok és igények
megvalósításának helyzete
A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső
kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.
A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési,
ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.
I/3

A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]
Az ellenőrzés tanácsadó tevékenysége megvalósult. A vezetés az intézményi
működtetés, kontrollrendszer kialakítás, valamint a szabályozottság témakörben
igényelte a belső ellenőrzés tanácsadó segítségét.

II.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok
alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]
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II/1.

A
belső
kontrollrendszer
szabályszerűségének,
gazdaságosságának,
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett
fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont]

Vizsgálat címe

Megállapítás

Következtetés

Javaslat

A Közmű Beruházó
Üzemeltető és
Szolgáltató Kft
szabályozottságnak,
működésének,
gazdálkodásának
ellenőrzése
A Közmű Beruházó
Üzemeltető és
Szolgáltató Kft
szabályozottságnak,
működésének,
gazdálkodásának
ellenőrzése

Nem készült az
önköltségszámítás rendjére
vonatkozó belső szabályozás,
illetve nem készítettek
önköltségszámítást a
szolgáltatási díjak
meghatározásához

A szabályozottság
nem teljes körű.

Készítsenek
önköltségszámítást a
szolgáltatási díjakhoz,
legalább a bekövetkező
szervezeti változásokra
tekintettel

Az önkormányzatokkal kötött
üzemeltetési szerződések nem
tartalmazzák az üzemelésre
átvett eszközök leltárát, az
ügyvezető nem vette át írásban
üzemeltetésre az eszközöket

A nem teljes körű
szerződés esetleges
elszámolásbeli
vitákhoz vezethet.

Az üzemeltetési szerződést
egészítsék ki az üzemeltetésre
átvett eszközök tételes,
értékeket is tartalmazó
leltárral, és az átvételre
vonatkozó nyilatkozattal

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálattal kapcsolatos kiemelt jelentőségű
megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű
megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentés tartalmazza.

II/2.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

1. Kontrollkörnyezet
A kontrollkörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai
értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és
stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak valamint
teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének
minőségét.
A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi
viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.
2. Kockázatkezelési rendszer
A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított
célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és
kezelése.
A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és
intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a
válaszlépések megtételére.
Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni és figyelmet kell fordítani
a működtetés dokumentálására.
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3. Kontrolltevékenységek
A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és
elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység
során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden
szintjén és minden működési területén megjelennek.
A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:
a)
Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
b)
Kijelölések
c)
Jóváhagyások
d)
Jogosultságok
e)
Igazolások
f)
Egyeztetések
g)
Működési tevékenység áttekintése
h)
Eszközök védelme
i)
Hozzáférési jogosultságok
j)
Feladatkörök szétválasztása
k)
Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések
4. Információ és kommunikáció
Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé
történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.
A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és
feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és
ellenőrizhetősége szempontjából.
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a
megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez,
személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)
A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer
folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere
rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.
A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók
is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi
működtetése az operatív vezetés feladata maradt.
III.

Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]
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A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek
végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai
Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek
elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről
észrevétel nem érkezett, vitatott kérdés nem maradt.
Az intézkedési terv határidőre elkészült, a belső ellenőrzési vezető részére
megküldésre került (Bkr. 45. §). A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési
tervet jóváhagyta.
Az önkormányzat/vizsgált szerv azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges
intézkedések megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés
és a belső ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden
esetben konkrét felelős és határidő lett meghatározva.
Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése nem történt meg
az ellenőrzés részére (Bkr. 46. §).
A megállapítások hasznosulását egyéb visszajelzések alapján jónak ítéli az ellenőrzés.
A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot
jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából
Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem
értelmezhető.
Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai
Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem
értelmezhető.
Dabas, 2013. április 24.
Készítette:
……………………………
Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:
……………………………
Valentovics Beáta
Jegyző
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7./ Napirendi pont.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013.
módosítása.
(írásos előterjesztés)

évi

költségvetési

rendeletének

Nagy András – polgármester – az írásos anyag. Rendeletmódosítás az alábbi miatt kerül sor.
Bozó Sándor bérének módosítása Móricgátról átkerül az Alapszolgáltatási Központhoz,
illetve a Bőrös Anti bére, amiről már korábban szavaztunk beépítésre került. Az Óvodánál a
80 e Ft beépítésre kerül, illetve az iskolánál a 180 e Ft, amivel többet költöttek 2012. évben.
Illetve ami megmarad pénzmaradványokat tartalékba helyeztük. A pénzmaradványból a
Móricgátnak, ami visszajár pénz, azt vissza kell utalni, az Intézményi Társulás miatt. Az
ivóvíznél módosítani kell 2013-ban 03. 01- 05. 31. két fő átvételre kerül. Balázs és a Józsi. A
Terike nem került ide vissza. Start közmunka programnál is módosítani kellett. A kazánt át
kellett tenni a dologi kiadások közül a felhalmozási kiadásokba. A címke változott. A tartalék
csökkent 1.000 e forinttal, mivel megvettük az Urbán úrtól a szőlőt. A kúthoz csak mi nem
fértünk hozzá eddig, ez jó döntés volt.
Hajagos-Tóth István – Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke – a PG bizottság tárgyalta. A
térítési díjak emelése nem jelentős, nem fogja nagyon súlytani a szülőket. A menza térítési
díjak 5 -10 forinttal emelkednek, szerencsés módosítás. A PGB elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.
Nagy András – polgármester – további kérdés, hozzászólás?
Tóthné Frank Anikó – képviselő – a Cafeteria kerettel kapcsolatban szeretnék kérdezni.
Beszéltem az iskolában Julikával, mondta, hogy semmit nem kapnak. Erről beszélhetnénk-e?
Nagy András – polgármester- ez a téma szerepel az egyebekben, majd akkor visszatérünk
rá.
Kérem, képviselő-társaimat szavazzunk a kérdésben!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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8./ Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 4/2007. (III.28.) számú „a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló rendeletének módosítása
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2007.(III.28.) számú
rendelet módosításáról az írásos előterjesztést a jegyző kisasszony készítette. Kérdés,
hozzászólás. A térítési díjak emelése az inflációt sem éri el. A bentlakásos otthon esetében az
intézményi térítési díj 69000.-Ft-ról 66.000.-Ft-ra csökken a támogatás kedvező szintje miatt.
Kérdés, hozzászólás van-e?
Nagy András – polgármester – kérem, képviselő-társaimat szavazzunk a kérdésben!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(IV. 25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 4/2007.(III.28.) számú rendelet
(továbbiakban Rendelet) módosításáról
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

9./ Napirendi pont.
Jászszentlászló községi Önkormányzat 2014. évi koncepciójának elfogadása
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – polgármester – abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk, elődeinknek is
sok fejtörést okozott október, novemberben ezt megcsinálni, nekünk most áprilisban kell a
koncepciót összeállítani. Még sokkal több a bizonytalanság. Kérem jegyző asszonyt, a
kérdésre adjon választ, erre jobban rálát.
Hajagos-Tóth István –Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke – A bizottság a koncepciót
megtárgyalta. Azt hittem valami el van írva, de nem így van, megtárgyaltuk. Ilyen korán
nagyon nehéz meghatározni, hogy milyen körülmények között fogunk gazdálkodni jövőre. Az
látszik, hogy saját bevételeinkkel számolunk, iparűzési adóval. A normatív támogatások
rendszere meg fog maradni, lakosságszám és feladatmutató alapján. Reméljük jövőre is
lesznek bevételeink. Dologi kiadásoknál el szoktuk mondani, hogy nehogy a működés
rovására menjen a spórolás. Bízunk benne, hogy nem így van. A kiadások adottak. Jó az
anyag. Ahogy ezt ilyen korán össze lehet állítani, megtették. A bizottság javasolja elfogadásra
a Képviselő-testületnek.
Nagy András – polgármester – kérem, képviselő-társaimat szavazzunk a kérdésben!
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
57/2013. (IV.24.) számú határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepciójának
jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (1)
bekezdése alapján a helyi
önkormányzat
költségvetési
koncepcióját határozat
melléklete szerint jóváhagyja
Felelősök:
Határidő:

Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
2014. január 30.

Melléklet.
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
meghatározása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót
a polgármester április 30-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
A költségvetési koncepció elkészítéséhez az alábbi információkat használtuk fel:
 Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht)
 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 A Kormány 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról (Továbbiakban: Ávr)
 Helyi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata a koncepció elkészítésére
vonatkozó pontjai
 2013. évi eredeti költségvetési előirányzatai, gazdálkodási adatok
 A várható inflációs ráta, GDP növekedési ütem, költségvetési hiány
 A jogszabályok költségvetési tervezést befolyásoló pontjai: adótörvények változásai, a
fogyasztói árak alakulását befolyásoló intézkedések
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HELYI ADOTTSÁGAI:
 Jászszentlászló fejlesztési céljai megvalósítása érdekében maximálisan ki kell
használja a pályázati lehetőségeket.
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 A cégek, vállalkozások, magánszemélyek által fizetett iparűzési adó jelentős bevételi
forrás.
 TK Társulás tagjai - Kiskunmajsa, Csólyospálos, Kömpöc, Jászszentlászló, Móricgát,
Szank – továbbra is társulás keretei között kívánják ellátni a központi orvosi ügyeletet.
Kiskunmajsa, Csólyospálos, Kömpöc, Szank települések a gyermekjóléti szolgáltatás
és családsegítés, valamint az ellátási szerződéssel biztosított ápolást, gondozást nyújtó
szakosított ellátást, valamint a szociális alapszolgáltatási feladatokat is társulási
formában látja el. Jászszentlászló község 2013. február 13-án hozott Képviselőtestületi döntés értelmében a Járó-beteg szakaellátási feladatokat állami fenntartásba
adja.
 Jászszentlászló és Móricgát Önkormányzatok továbbra is fenntartja Intézményi
társulását, melynek keretei között látja el az Idősek Otthona, Idősek nappali ellátása,
Szociális étkeztetés, Házi gondozás, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás,
Falugondnoki – Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységeket. A közoktatás területén:
Bölcsődei gondozás, Óvodai nevelés, Iskolai- óvodai- bölcsődei szervezett intézményi
étkeztetés
 Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013. május 31. nappal megszünteti Szent
László ÁMK intézményét. A tevékenységek közül a Napközi-otthonos Óvoda és
Bölcsőde intézményi keretek között, a Közművelődési helyszín (Kultúrház)
Közművelődési tevékenység (Közösségi ház) Konyha szakfeladatai keretek között
működik továbbiakban.
BEVÉTELEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA
Saját bevételek:
 A sírhelyek bérleti díj bevétel, valamint a Temetkezési szolgáltató által fizetett bérleti
díj.
 Konyha intézmény térítési díjak meghatározása (Óvodai, iskolai térítési díjak) a
nyersanyagnorma figyelembe vételével történik. A munkahelyi vendéglátás és a külső
étkezők térítési díja, a rezsi, valamint a nyersanyagnorma figyelembevételével
történik.
 Alapszolgáltatási Központ intézményi térítési díja önköltségszámítás alapján történik
 Lakások bérleti díja egyedi képviselő-testületi határozattal kerül meghatározásra.
Jelenleg 360.-/Ft/négyzetméter.
 Jászszentlászló hozzávetőlegesen 250 ha erdő területtel rendelkezik. Az erdők
tisztításából, teljes letermeléséből várhatóan 2014-ben származik saját bevétele az
Önkormányzatnak.
Helyi adó bevételek:
 A kommunális adó és a helyi iparűzési adó mértéke (1,8%) nem változik. Az adó
mértékéből 0,5% (1,8%-0,5%) adómérték elvonásra kerül.
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Átengedett központi adó bevételek
 A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési
önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot. A
beszedett adó 60%-át az Önkormányzat köteles elutalni a költségvetésnek.
 A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja 100%-a a földterület
fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
 A települési önkormányzat jegyzője által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a az
önkormányzatnál marad.
 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által – az önkormányzat
területén- kiszabott és befolyt környezetvédelmi bírságok 30%-a illeti meg a helyi
önkormányzatot.
 A szabálysértésekből, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 252. §. (1) alapján kiszabott és végrehajtott pénz- és
helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a a települést illeti meg.
Központi alrendszeren belüli egyes támogatások és az önkormányzati alrendszer
támogatása
A támogatások 2014-évben várhatóan az alábbi jogcímek szerint illeti meg az
Önkormányzatot. A támogatás mértéke feladatmutató, illetve lakosságszám alakulása alapján
kerül meghatározásra a 2014. évi költségvetési törvény szerint.
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
 Önkormányzati hivatal működésének támogatása
 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás
 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül
segítők bértámogatása
 Óvodaműködtetési támogatás
 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
 Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése
 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása
 Bejáró gyermekek utaztatása után járó támogatás
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai családsegítés,
gyermekjóléti szolgála
 Szociális étkeztetés
 Házi segítségnyújtás
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Falugondnoki és Tanyagondnoki szolgálat
Időskorúak nappali intézményi ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Települési önkormányzatok által idősek átmeneti és tartós valamint a
hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási
feladatok támogatása
 Intézmény-üzemeltetési támogatás
 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
 Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
Központosított előirányzat
 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

KIADÁSOK ALAKULÁSA 2014.
JÁSZSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Kiadások:
Személyi juttatások:
A Hivatal Köztisztviselőinek illetménye a költségvetési törvényben meghatározott
illetményalap (38.650.-Ft) és a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szorzó alapján kerül meghatározásra.
Béren kívüli juttatások a jogszabály által meghatározott keret erejéig kerülnek megtervezésre.
Foglalkoztatást terhelő adó és járulék: jogszabály alapján meghatározott mértékű járulékteher
(27%)
Dologi kiadások:
Szigorúan a szükségletek figyelembevételével kerülnek megtervezésre.
NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNY
Kiadások:
Személyi juttatások:
A KIR (Központosított Illetményszámfejtő Rendszer) adatbázisában óvodapedagógusok, és az
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő dolgozóinak bér költsége a
közalkalmazotti bértábla alapján kerül megtervezésre.
Béren kívüli juttatások a jogszabály által meghatározott keret erejéig kerülnek megtervezésre.
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Foglalkoztatást terhelő adó és járulék: jogszabály alapján meghatározott mértékű járulékteher
(27%)
Dologi kiadások:
Az intézményvezető szigorú, takarékos gazdálkodása mellett, ugyanakkor az intézmény
működőképességének fenntartásával kerül megtervezésre. Figyelmet fordítunk arra, hogy a
takarékoskodás ne menjen az oktató-nevelő munka rovására.
Bölcsőde
Személyi juttatások:
A KIR (Központosított Illetményszámfejtő Rendszer) adatbázisában óvodapedagógusok, és az
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő dolgozóinak bér költsége a
közalkalmazotti bértábla alapján kerül megtervezésre.
Béren kívüli juttatások a jogszabály által meghatározott keret erejéig kerülnek
megtervezésre.
Foglalkoztatást terhelő adó és járulék: jogszabály alapján meghatározott mértékű járulékteher
(27%)
Dologi kiadások:
Az intézményvezető szigorú, takarékos gazdálkodása mellett, az intézmény
működőképességének fenntartásával kerül megtervezésre. Figyelmet fordítunk arra, hogy a
takarékoskodás ne menjen az oktató-nevelő munka rovására.
KONYHA
Kiadások:
Személyi juttatások:
Az intézménynél dolgozó közalkalmazottak személyi juttatása a közalkalmazotti bértábla
szerinti besorolással kerül meghatározásra.
Béren kívüli juttatások a jogszabály által meghatározott keret erejéig kerülnek megtervezésre.
Foglalkoztatást terhelő adó és járulék: jogszabály alapján meghatározott mértékű járulékteher
(27%)
Dologi kiadások:
Az intézmény dologi kiadásának jelentős hányadát az élelmiszer költség teszi ki. Az
élelmiszer árak nagyban függnek a mezőgazdasági termelés eredményességétől, hiszen az
aszály, vagy akár a belvíz helyzet is veszélyeztetheti a termést, s ezáltal élelmiszer árrobbanás is bekövetkezhet. Ennek alapján az aktuális helyzetre tekintettel kell a költségeket
viselni. Az energia árak és egyék kiadások megtervezésekor takarékosan tervezünk.
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ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Kiadások:
Személyi juttatások:
A KIR (Központosított Illetményszámfejtő Rendszer) adatbázisában szereplő szakmai
alkalmazottak és kisegítő személyzet bérköltsége a közalkalmazotti bértábla alapján kerül
megtervezésre.
Béren kívüli juttatások a jogszabály által meghatározott keret erejéig kerülnek megtervezésre.

Foglalkoztatást terhelő adó és járulék: jogszabály alapján meghatározott mértékű járulékteher
(27%)

Dologi kiadások:
Az idősek gondozása speciális terület. Az intézmény által biztosított ápoló-gondozó
munkához szükség van számtalan anyagra - eszközre melyek költsége – a tapasztalatok
alapján – nő. A pelenka, kötöző anyagok, tisztítószerek az intézmény költségvetésében
kerülnek megtervezésre.
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
ELLÁTÁSOK:

A

Létalapként nyújtott szociális ellátások, támogatások:
 Lakásfenntartási támogatás normatív
 Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítású
 Aktív korúak szociális segélye
 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
 Közgyógyellátás méltányossági
 Ápolási díj méltányossági
 Gyermekvédelmi kedvezmények, rendszeres rendkívüli
 Temetési segély
 Átmeneti segély
 Köztemetés
LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS
Létszámgazdálkodásban a jelenlegi elképzelésektől eltérés mutatkozhat, hisz a tevékenységek
strukturája is változhat. Az intézményeknél a létszámgazdálkodás függvénye
Alapszolgáltatási Központnál az ellátottak, illetve az óvodánál az indított csoportok száma.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évben feladatait előre láthatólag az alábbi
struktúrában látja el:
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Szakfeladati keretek között ellátott feladatok
tevékenység
Önkormányzati igazgatás
Erdészeti tevékenység
Zöldterület kezelés
Védőnői szolgálat
Könyvtári szolgáltatás
Konyha
Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység

tervezett létszám
1 fő
1 fő
3 fő
1,25 fő
1,5 fő
10 fő
1 fő

Intézményi keretek között ellátott feladatok:
Intézmény

tervezett létszám
15,75 fő

Napközi-otthonos Óvoda és
Jászszentlászló, Kossuth u. 8.

Bölcsőde

Alapszolgáltatási Központ Jászszentlászló,
Hunyadi u. 5.

15 fő

Közfoglalkoztatás:
Az Önkormányzat továbbra is élni kíván a Start közmunka programok nyújtotta lehetőséggel.
Amennyiben a támogatási rendszer fennmarad, továbbra is jelentős számú
közfoglalkoztatottat kívánunk foglalkoztatni. Célunk az, hogy minél hatékonyabban történjen
a közfoglalkoztatás szervezése.
2014. ÉVI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK:
 2013. évre tervezett beruházás, esetlegesen áthúzódhat 2014. évre.
Kerektó
megújítása. Pályázati támogatásból megvalósul egy fedett pihenőhely kialakítása, a
tavat körbefutó tanösvény, valamint egy szabadidőpark rész.
 2013. évre tervezett beruházás, esetlegesen áthúzódhat 2014. Római Katolikus
Templom felújítása.
 Start közmunka programok keretében összesen települési szinten legalább 30 fő
közfoglalkoztatottat tervezünk foglalkoztatni 2014. évben, amennyiben a támogatási
rendszer változatlan marad.
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10./ Napirendi pont.
Civil Pályázatok elbírálása
(írásos előterjesztés)
Nagy András – polgármester – ez a napirendi pont a legtöbb fejtörést okozza. Semmi másra
nem tudtam támaszkodni, csak arra, amit nagyon helyesen kidolgoztak az elmúlt évben a
Melindáék, hogy vegyük figyelembe, hogy hány személyt mozgatnak, mennyire a falusiakat
mozgatják, és mennyire más csatornákon milyen támogatáshoz jutnak ezek a szervezetek.
Abban a hátrányos, vagy szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 2011. évben 10, 2012. évben
13. 2013. évben 14 pályázó van. Az írásos anyagban az igényeket írtuk fel, akkor még nem
tudtuk eldönteni, hogy itt kezdjük egy úgymond nyirbálást megtenni. 715 e Ft helyett mi
kidolgoztunk egy javaslatot, ami szerint 550 e Ft lesz. Szempont a katolikusok és
reformátusok között 10 e Ft különbség legyen, mert nézzük a tömeget, ami mögöttük van.
Legtöbb pályázó nem teszi mellé az alapító okiratot, ez nem tudom miért van, már korábban
leadta?
Kiss Melinda – Járási hivatalvezető – hosszú idő óta így van, nem nagyon sok olyan civil
van, aki nem bejegyzett egyesület. Amikor bevezettük három éve a választások után a civilek
támogatását, akkor azt beszéltük, hogy sok olyan civil van, aki nem egyesületi formában
működik, azokat sem szorítjuk ki. Ne zárjuk ki pl Szivárvány tábort, vagy Nyári napközis
tábort.
Nagy András – polgármester – vegyük ki a pályázati kiírásból ezt a pontot a jövőben, akkor
nem zárunk ki senkit.
Patyi Norbert – alpolgármester – 38 gyereknek mit jelent 30 ezer forint?
Tóthné Frank Anikó – képviselő – nagyon sokat jelent.
Nagy András – polgármester – jó lenne a jövőben úgy végezni a dolgunkat, hogy az
500.000.-Ft helyett 1500.000.-Ft-ot tudjunk adni.
Javaslatom a következő
Civil szervezet
Római Katolikus Plébánia
Jászszentlászlói Hangász
Együttes
Jászszentlászlói Helytörténeti
és Faluvédő Egyesület
Jászszentlászlói
Sportegyesület
Szivárvány Tábor

Felhasználási cél
Hitéleti ajándékozás
(bérmálkozók és elsőáldozók
ajándékozása)
Tárgyi eszközök beszerzése
(ruházat, hangszerkészítés
alapanyaga)
Képkiállítás fotóinak
előhívatása, meghívók,
szórólapok nyomatatási
költségeinek kiegészítésére
Sportolók hivatalos ügyeinek
intézése, utaztatások edzésre,
mérkőzésre
Tárgyi eszközök beszerzése,
reprezentációs költségek

Igényelt támogatás (Ft)
50.000,-

40.000,-

40.000,-

40.000,-

40.000,-
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Jászszentlászlói Ifjúsági
Közösség
Nyári Napközis Tábor
Jászszentlászlói
Nagycsaládosok Egyesülete
Pásztorkodó
Néphagyományőrző Óvodai
Egyesület
Református Egyházközség
Nyugdíjas Klub
Jászszentlászló Rovás Baráti
Kör
Jászszentlászlói Sporthorgász
Egyesület
Korszerű Iskoláért
Alapítvány

Közösségépítő tábor
költségei
Nyári napközis tábor
programjai
Közösségi tevékenység

40.000,-

Majális, Pünkösdi
gyermekhét, Adventi
játszóház
Szórványgondozás
útiköltsége
2013-as évi tevékenység
Jászszentlászlói rovás táblák
felállításának a költségei
Korszerű eszközök, etető
anyagok beszerzése
Tanulók jutalom
kirándulásának
megszervezése

50.000,-

50.000,50.000,-

40.000,50.000,20.000,40.000,50.000,-

Bozóki Edit – képviselő – számításaim szerint nem 550.000.-Ft, hanem 600.000.-Ft.
Nagy András - polgármester – elnézést valóban 600.000.-Ft a keret, elszámoltuk.
Mondjátok a véleményeteket, ha át akartok csoportosítani, vagy másképp látjátok.
Hajagos-Tóth István – képviselő – meg is hagyhatjuk ezt a javaslatot.
Patyi Norbert – alpolgármester - ki bírjuk fizetni?
Akkor fizessük ki és menjünk a következő pontra.
Hajagos-Tóth István – képviselő – majd meghúzzuk a nadrágszíjat máshol. Ránézésre jónak
tartom, a 600 e forintot meg is kell hagyni.
Nagy András – polgármester - akik kicsit rászorultabbak, azok megkapják az 50 e Forintot,
akik kevésbé, azok 40 e Forintot, akik meg újak azok kapják a 20 e forintot.
Patyi Norbert – alpolgármester – ezeknek a szervezeteknek van valami határidejük, amíg el
kell számolniuk.
Horváth Lajos – képviselő – pályázati kiírásban szerepel, hogy kell elszámolni! Az összegek
jók, bizonyos egyesületek olyan keveset kapnának, ha vennénk le belőle.
Patyi Norbert – alpolgármester – ez a 40-50 e Forint sem sokat ér. Ezzel sem tudnak
kezdeni semmit.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – nagyon sokat jelent a gyerekeknél biztos. Nagyon kell
támaszkodnunk a civilekre, megérdemlik a támogatást.
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Nagy András – polgármester – sokat jelent.
Patyi Norbert – alpolgármester – azért mondtam Én is, hogy nem túl nagy összegek, tehát
ezekből nem nagyon lehet levenni.
Horváth Lajos – képviselő – ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. Bizonyos réseket
be lehet vele tömni. Bizonyos egyesületnél ez hatalmas pénzt jelent, meg tudja rendezni a
rendezvényét, vagy ruhát tud venni.
Patyi Norbert – alpolgármester – tisztában vagyok azzal, hogy 50 e Forint mit jelent.
Hajagos-Tóth István –képviselő – régóta mondom, hogy lehetne az 500 e Forint összegen
emelni. Most hagyjuk így, de a következő gazdasági évben emeljünk. Régebben 1.800 e. Ft
volt, nem követünk el szentségtörést, ha mondjuk ez a keret 1.000 e Ft lesz.
Nagy András – polgármester – egyéb javaslat, hozzászólás? Kérem, képviselő-társaimat
szavazzunk a kérdésben!
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
58/2013. (IV.24.) számú határozat
Civil Pályázatok elbírálása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
határozat mellékletében szereplő Civil szervezeteket támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetését megállapító 4/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás
áht. kívülre” Társadalmi szervek támogatása előirányzata (500
e forint), valamint az Általános tartalék előirányzata (100 e
forint).
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a mellékletben
felsorolt társadalmi szervezetekkel, egyénekkel a támogatási
szerződést kösse meg, a megítélt támogatás kifizetéséről
intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
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Civil szervezet
Római Katolikus Plébánia
Jászszentlászlói Hangász
Együttes
Jászszentlászlói Helytörténeti
és Faluvédő Egyesület
Jászszentlászlói
Sportegyesület
Szivárvány Tábor
Jászszentlászlói Ifjúsági
Közösség
Nyári Napközis Tábor
Jászszentlászlói
Nagycsaládosok Egyesülete
Pásztorkodó
Néphagyományőrző Óvodai
Egyesület
Református Egyházközség
Nyugdíjas Klub
Jászszentlászló Rovás Baráti
Kör
Jászszentlászlói Sporthorgász
Egyesület
Korszerű Iskoláért
Alapítvány

Felhasználási cél
Hitéleti ajándékozás
(bérmálkozók és elsőáldozók
ajándékozása)
Tárgyi eszközök beszerzése
(ruházat, hangszerkészítés
alapanyaga)
Képkiállítás fotóinak
előhívatása, meghívók,
szórólapok nyomatatási
költségeinek kiegészítésére
Sportolók hivatalos ügyeinek
intézése, utaztatások edzésre,
mérkőzésre
Tárgyi eszközök beszerzése,
reprezentációs költségek
Közösségépítő tábor
költségei
Nyári napközis tábor
programjai
Közösségi tevékenység

Igényelt támogatás (Ft)
50.000,-

Majális, Pünkösdi
gyermekhét, Adventi
játszóház
Szórványgondozás
útiköltsége
2013-as évi tevékenység
Jászszentlászlói rovás táblák
felállításának a költségei
Korszerű eszközök, etető
anyagok beszerzése
Tanulók jutalom
kirándulásának
megszervezése

50.000,-

40.000,-

40.000,-

40.000,-

40.000,40.000,50.000,50.000,-

40.000,50.000,20.000,40.000,50.000,-

11./ Napirendi pont.
„Országos Egyesület A Mosolyért” támogatási kérelme
(írásos előterjesztés)
Nagy András – polgármester – megkeresett minket e-mailben a „Mosoly Egyesület”
támogatási kérelemmel. Az anyagot elolvashattátok. Bemutatja saját magát és most
elsősorban a Kiskunmajsai mentőállomásnak gyűjt adományokat. Én úgy gondolom, hogy
most nem adnánk erre pénzt, ha nekünk ilyen lehetőségünk lesz, akkor sokkal jobban járunk,
ha eleve a Mentő Alapítványnak adjuk a pénzt, és nem a Mosoly Egyesületen keresztül.
Kerülő utat ki kellene hagyni.
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Hajagos-Tóth István – képviselő- tavaly húsz ezer forintot adtunk a Mosolynak?
Tóthné Frank Anikó – képviselő – tavaly mi ötven ezer forintot adtunk.
Nagy András – polgármester – nem, nem közvetlenül a Mentő Alapítványnak adtuk a pénzt.
Én úgy gondolom, hogy, ha megkeresnek bennünket támogassuk a Mentőszolgálatot, de ne
kerülő úton keresztül. Kérdezem, hogy aki ezzel egyetért szavazzunk.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
59/2013. (IV.24.) számú határozat
Országos Egyesület A Mosolyért
Közhasznú Egyesület támogatási kérelme

H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az
„Országos Egyesület a Mosolyért” közhasznú Egyesület
támogatási kérelmét elutasítja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2013. május 31.

12./ Napirendi pont
Egyebek
Nagy András – polgármester – Hatalmas anyag van az egyebekben, közel 11 napirendi pont
van.
1./ Kiss Ferencné - önkormányzati eltartottól örökölt – ingatlan hasznosítása.
Nagy András – polgármester – sajnálatos, hogy Kiss Ferencné az önkormányzat volt
eltartottja elhunyt. Az önkormányzat megörökli a házat, szeretném megkérdezni, hogy mit
tegyünk az ingatlannal, mi a véleményetek. A közműveket már átírattuk az önkormányzat
nevére, hogy ne halott ember részére állítsák ki a számlákat, a hagyatéki eljárás még nem
folytatták le. Az eddigi fogyasztás mind minket terhel. Két lehetőséget látok. Az egyik, ha
fiatal rászoruló lenne, akkor odaadnánk használatba, vagy az értékesítés. Ha otthagyjuk
üresen az állaga tovább romlik, tönkremegy. Melyik legyen az út, amit kövessünk. Az
önkormányzatnak nincs lakása, amit ki tudnánk adni.
Horváth Lajos – képviselő – az a véleményem, hogy nem adnám el a lakást. Arról volt szó,
hogy az önkormányzat vagyonát gyarapítjuk, és nem elkótyavetyéljük. Meg kell hagyni
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szolgálati lakásnak és bármikor bárkinek szüksége lenne rá, van lakásunk, amit esetleg oda
lehet adni. Sajnos azzal szembesültünk, hogy tele van a szolgálati lakásunk –lakott – ha jönne
ide valaki dolgozni az önkormányzathoz, vagy településen bárhova, nem tudunk lakást
biztosítani.
Nagy András – polgármester – én is erre hajlok, hogy tartsuk meg.
Aki egyet ért szavazzunk!
Képviselő-testület határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul veszi.
Horváth Lajos – képviselő - kérdésem lenne, hogy hogyan áll annak a kipakolása, vagy
abban az állapotban van még?
Valentovics Beáta – jegyző – sehogy. Az intézménylátogatások alkalmával Bálintné
Bajnóczi Editnek polgármester úr felvetette, hogy kettő darab színes tv, kettő darab
hűtőszekrény, vagy akár bútorzat, amit lehet használni, nagyon szívesen átadjuk. Az
intézményvezető asszony konkrét választ nem adott, az ott lévő dolgokat ilyen célra lehet
hasznosítani. Jártam az épületben, lesznek olyan dolgok, amik nem kellenek, személyes
jellegű használati tárgyak, ruhanemű.
Hajagos-Tóth István – képviselő - esetleg rokont kellene keresni, aki ezeket elviszi.
Valentovics Beáta – jegyző – van ott szivattyú, prés erről dönteni kell, mit tegyünk vele.
Eltartási szerződés volt az önkormányzattal, ingó, ingatlan vagyon minket illet. A
hagyatékátadó végzést meg kell várni.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – a ruhákat a Máltások nagyon szívesen fogadják ott
Majsán.
Horváth Lajos – képviselő – a jegyző asszony említette a szivattyút. Azt is tudja az
önkormányzat hasznosítani, el lehet tenni, az is egy érték. A lakás le lett pecsételve, azóta
nem ment be senki?
Valentovics Beáta – jegyző - hétfőn volt a vízóra leolvasó ott, akkor kiment a Németné
Márti és megállapította, hogy a pecsét sértetlen, azóta nem volt ott senki.
Horváth Lajos – képviselő – még egy dolog polgármester úr megkeresett telefonon, hogy
mit adtam oda a Kissné értékeiből. Én semmilyen fát nem adtam oda, a góréba lévő fát sem
adtam oda. Tudtam róla, igényt tart rá a Jenő, de nem tudtam a megegyezésről.
Nagy András – polgármester – én azt mondtam a Jenőnek, hogy semmilyen fát nem vihet el
a tudtod nélkül, meg az én tudtom nélkül. Csak úgy működhet, ha ketten odamegyünk, és
együtt adjuk ki a fát. Tudni kell, hogy megkeresett a sírköves embere, aki azt mondta, hogy
mivel szétszedte és visszaállítja a síremléket, azért nem kért számlát a sírkövestől, ő kifizette,
helyette a Góréban lévő fát megkapja. Azt mondta, hogy a Kissné házánál lévő góréban lévő
fát megkapja. Ekkor kerestem meg a Lajost, hogy megtudjam mit beszéltek meg a Jenővel.
Azt mondtam a Jenőnek, hogy várja meg a döntést és akkor viheti el a fát, ha ketten ott
vagyunk.
Horváth Lajos – képviselő - nem adtam oda. Tudtam róla, de nem adtam oda.
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:

60/2013. (IV.24.) számú határozat
Néhai Kiss Ferencné Jászszentlászló,
Szent László u. 29. ingatlan hasznosítása

H a t á r o z a t

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Néhai Kiss Ferencné önkormányzati eltartott Jászszentlászló,
Szent László u. 29. szám alatti ingatlanját – a hagyatéki eljárás
lefolytatását követően – nem kívánja értékesíteni,
hasznosításának pontos módjáról a későbbiekben dönt.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2013. május 31.

2./ Közmű Beruházó és Szolgáltató Kft képviselete.
Nagy András – polgármester – megválasztásomat követően a Közmű Kft-ben 2013. április
08-tól a Mofer Kft-t Szabó Ferenc képviseli, és Csontos Máté a felügyelő bizottság tagja. Az
Önkormányzat részéről javaslom, hogy alpolgármester úr képviselje, mivel én tulajdonban
érintett vagyok, ezért semmilyen formában nem kívánok részt venni a Közmű Kft-nek a
vezetésében sem a Felügyelő Bizottságban. Ezért javaslom az alpolgármester urat. Aki ezzel
egyetért, kézfenntartással szavazzon.

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
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61/2013. (IV.24.) számú határozat
Közmű Kft képviselete
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Közmű Beruházó és Szolgáltató Kft Felügyelő Bizottság
tagjának Patyi Norbert alpolgármestert – jelöli.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2013. április 25-től

3./ Vízi-közmű szolgáltatás
Nagy András – polgármester - annyira felgyorsultak az események, ha el szeretnénk kerülni,
hogy kényszer jelöljenek ki bármely vízi közműhöz minket, akkor lépnünk kell. Ráadásul
május 31. lejár a vízjogi engedélyünk, üzemelési engedélyünk is lejár. Előző testületi döntés
alapján a vagyonértékelés elkezdődött, pénteken fog jönni a vagyonértékelő cég képviselője.
A döntések gyorsan haladnak, első körben 33 vízi közműről beszéltek országos szinten, ez
most már 20 sőt, úgy néz ki, hogy 10 lesz. A számokat nézzük, ez a 10. kevesebb, mint
amennyi megye van. Olyan mértékű centralizáció indult el, hogy lehet Bács megyének sem
lesz önálló vízi közmű üzemeltetője. Beszéltünk – tegnapi nap folyamán – Kurdi Viktor úrral
- a Bács Víz igazgatója - és beszéltünk a Farkas úrral is a Halasvíz Kft-től. Ezeket az
eseményeket gyorsítsuk fel, mert nem akarunk kényszer kijelölést. Következő volt, amikor
még 20 vízi-közműről volt szó, lesz Pesten 3 és a környezetében 16 országosan, és 1 ahová a
kényszer kijelölteket teszik. Előfordulhat, az kényszerre kijelölnek Székesfehérváron egy
szolgáltatót, ahhoz tartozik Nyírabony, Ágasegyháza és Móricgát, akiknél még nincs víziközmű szolgáltató, és az Energia Hivatal jelöli ki azt. Egyféleképpen kerülhetjük el ezt a
helyzetet, ha valamelyik vízi közműben tulajdonrészt vásárolunk. Teljesen mindegy hogy
BácsVíz, vagy Halasvíz Kft, mindenütt 100 ezer forint üzletrészt kell vásárolnunk. Akkor az
Energia Hivatal Őket fogja kijelölni arra, hogy Jászszentlászlón üzemeltessék a vizet és a
szennyvíztelepet. Innentől kezdve gyakorlatilag kényszer pályán voltunk, a két ajánlatot meg
kellett néznünk. Azt kell mondanom, hogy majdnem mindegy, hogy hova csatlakozunk, mert
előbb utóbb vagy lesz egy nagy Bács-Kiskun megyei, vagy ha Bács megyében nem lesz pedig Bács megye nagyon nagy megye - akkor egy Alföldvíz néven a Békéscsabaiak
nyomulnak nagyon. Lesz egy régiós víz közmű. Egy dolog miatt nem mindegy hová
csatlakozunk, jó lenne ahhoz a szervezethez csatlakozni, ahol később lesz üzemmérnökség.
Egy ilyen nagy szervezeten belül majd lesz sok kis üzemmérnökség. Szempont, hogy közel
van, helyi munkaerőt foglalkoztat a javításban és a karbantartásban is. A két ajánlatot össze
hasonlítva; Kecskemét három személyt venne át; két szennyvíztelep kezelőt, egy vízmű telep
kezelőt, Kiskunhalas négy főt; ugyanezt három személyt plusz a vízóra leolvasót. Akkor
tudnak véglegeset nyilatkozni, ha kijön a kormányzati rendelet, olyan elképzelés is van, hogy
postások fogják leolvasni a vízórát. Kurdi úr mondta, ilyen is elképzelések vannak, extrém
dolgok. Összehasonlítottuk a két ajánlat összegszerűségét. BácsVíz 1.200.000.- Ft Halasvíz
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1.800.000.-Ft-ot ajánl. Ez nem azt jelenti, hogy mi guruló forintban megkapjuk, ilyen
értékben fognak Jászszentlászlón felújításokat, beruházást végezni, a karbantartás kérdése az
más. Félévente egy bizottság leírja, hogy mi történt és mennyi, ha ez több mint arra az évre be
volt tervezve, akkor a többletet nekünk meg kell finanszírozni. Ha kevesebb, akkor vagy ők
áthúzzák a következő évre, vagy még abban az évben ilyen értékű felújítást végeznek. Ettől
ódzkodok a legjobban, ki fogja azt megmondani, hogy mennyibe került ennek a tűzcsap
cseréje ők azt mondják 400 e Ft, mi azt mondjuk 100 e Ft. Nincs más lehetőség most valahova
csatlakozni kell. Ne kelljen megkérni a 80 e forintért a vízjogi engedélyt, meg még plusz az
üzemelési engedélyt. Ha mi eldöntjük, hogy a vagy b. akkor a következő taggyűlésükön
tárgyalják, mi közöljük azzal, aki nyert, és azzal is aki nem nyert. 100.000.-Ft értékű
üzletrészt fogunk vásárolni. Azt reméltük, hogy a víz kivitelezésénél kapunk munkát, de
annyira centralizált lesz, hogy valószínűleg egy pályázó lesz az országban. Senki nem mer
mondani semmit, valószínű, hogy ha a nyertes cégnek mélyépítő tapasztalata nincs, keres
alvállalkozókat. Azért kell dönteni, amelyik üzem mérnökséghez fogunk tartozni. Bács
megyében egy üzemeltető lesz.
Patyi Norbert – alpolgármester – engem a héten felhívott a BácsVíz képviselője. Kérdezte,
hogy mi lesz a döntés. Arra hívta fel a figyelmemet, hogy a BácsVíz meg a Halasvíz olyan
mint a Trabant és a Mercedes. Ha mi most Halashoz csatlakozunk, lehet, hogy nyerünk két
évet, de utána átkerülünk a BácsVízhez. Az a kérdés, hogy majd akkor hogyan fogunk tudni
csatlakozni, milyen feltételekkel a későbbiekben, hogy embereket átveszi-e a BácsVíz és
milyen szolgáltatást végez majd.
Nagy András – polgármester – azt senki nem tudja megmondani előre, hogy mi lesz egy év
múlva, hogy hány embert fog foglalkoztatni, lehet össze fognak olvadni. Itt most olyan erők
mozognak. Az üzemeltetés marad, kérdés hogy a leolvasás meddig fog így működni. Azt
azért el kell mondani, hogy a Kurdi úr majd leesett a székről, hogy az előző szolgáltatónak,
gyakorlatilag nincs kintlévősége. Nekik komoly tartalékokat kell félretenni a nem fizetőkre.
Amit megfizettetnek, azokkal, akik fizetnek. Csodálkozott ezen, és ehhez csak gratulálni tud.
Náluk már nem is ilyen rendszerrel működik a vízdíj szedése. A Halasvíz addig, amíg nincs
döntés az egyesülésről addig itt heti egy nap egy fogadóórát működtet majd, a Bácsvíznek
Kiskunfélegyházán van ez. Hárman vannak: Kiskőrös Kalocsa és Kiskunhalas, vígan teljesíti
a bekötési egyenértékeket, amit elő van írva. Baja tartozna még hozzájuk, de Baja főnök akar
lenni. Közöttük van egy megállapodás, teljesítik ami törvénybe elő van írva, bár ezen is
szigorítani fognak. Arról kell dönteni, hogy melyik üzemmérnökség Kiskunhalas, vagy BácsVíz.
Én mindenképpen a négy fő miatt a Halasvizet javaslom, meg az 1.800.000.- is számít,
közelsége, elérhető, eddigi kapcsolat alapján a Halasvíz Kft-hez való csatlakozást javaslom.
Kiss Melinda – járási hivatalvezető – nincs szavazati jogom, de fél évvel ezelőtt is azt
mondtam, hogy én mindig félek attól, hogy olyan szervhez kerül az önkormányzat, mely
jelenleg megfelel a törvényi kritériumoknak, de azért jól tudjuk, hogy Halasvíz nem fogja
elérni a 150 ezer egységet, és utána bárhova dobhatnak bennünket. Azért jó a legerősebbekhez
csatlakozni, mert akkor tudjuk, hogy mi mellett döntünk. Később nem tudjuk befolyásolni ezt.
Ha mi most a kényelmesebb utat is választjuk, egy nap egy kapcsolattartó ide jön, járásban is
lesz, felvettem a kapcsolatot a szolgáltatókkal, nem nagy távolságság Kiskunmajsa, vagy
Kiskunfélegyháza. A BácsVíz sokkal erősebb, a Trabant, Mercedes példa ezt tökéletesen
mutatja, biztosabb bázis.
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Nagy András – polgármester – ezzel nincs mit vitatkozni, a BácsVíz valóban sokkal erősebb
cég. Egyetlen egy megjegyzés, Halasvíz Kiskőrös és Kalocsa egyesül, több mint 180 ezer
egysége van, cégbíróság előtt van a dolog. Egyébként tudnotok kell, hogy a két cég között
nagyon jó a kapcsolat.
Horváth Lajos – képviselő – BácsVízzel nem lehet kialkudni, hogy a mi feltételeinkkel
csatlakozhassunk?
Nagy András – polgármester - megkértük vizsgálják felül a tavaszi nézeteiket,
Keresztfinanszírozás miatt Kurdi úr mondta, hogy a szennyvíztelep felújításra azért írtak az
ajánlatba 66.000.-forintot, mert 0.- nem akartak.
Patyi Norbert – alpolgármester – az a baj, hogy az új ajánlatba még lejjebb vették az
összeget. és lehet, hogy még tovább csökkentik. Akkor mi van, ha egy dob beszakad és
2.000.000.- forintért kell karbantartani, akkor azt ki állja?
Nagy András - polgármester – majd lefordultam a székről, több mint 400 ezer forinttal
lejjebb vették a korábbi ajánlatot. Ha egyébként javítani kell és nincs annyi a keret, akkor az
önkormányzat tulajdonos fogja állni.
Kiss Melinda – akkor is azt mondta az BácsVíz ügyvezető helyettes, hogy nagy gesztust
gyakoroltak azzal az összeggel, és az addig is tart az ajánlat
Nagy András – polgármester – március 10-én átkerült Kistelekhez a Szanki közmű
üzemeltetése. Azóta semmilyen megkereséssel nem élt Kistelek. Gyakorlatilag március 10-től
mi ingyen tisztítjuk Szank szennyvízét. Mi írtunk olyan levelet, hogy korlátozni fogjuk a
szennyvíz befogadását, csak a lakossági mennyiséget vesszük át, nem volt beleszólásunk,
Zsolték átadták Kisteleknek. Ha ebben döntünk, május 23-án megtörténik a szerződéskötés és
az átadás-átvétel az új szolgáltató tárgyal Kistelekkel, utána az ő saruk lesz a Szanki
szennyvíz tisztítása.
Valentovics Beáta – jegyző – annyit szeretnék még mondani a Kistelek Szank
Jászszentlászló háromszögről mondani, hogy Bartuczék nem jelentkeznek, akkor van
lehetőség, hogy rögtön az Energia Hivatalnak írunk, és akkor nem a két település közötti
szolgáltatói díj lesz életben, hanem az EH határoz meg egy díjat. Amennyiben az álláspontok
nem közelednek lépéseket teszünk.
Nagy András – polgármester – azért szeretném a Halasvizet, mert szennyvíztisztító
felújítására is többet ad, a BácsVizes ajánlatból 66 e Ft, nem hogy felújítani, de szinten tartani
sem lehet a szennyvíz telepet.
Hajagos-Tóth István – képviselő – lakosságnak az a jobb, ha az átmeneti időszakban vízóra
leolvasás lesz. Látjuk, hogy mekkora port kavart az elmúlt időszak. Jó lesz, ha leolvasók
lesznek, és nem a borítékok. A lakosságot védeni kell, nem a renitens lakosságot védjük, de az
átmeneti időszak jó lesz.
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Nagy András – polgármester – Aki a Halasvíz Kft ajánlatát fogadja el, kérem emelje fel a
kezét.
4 igen szavazat. 3 tartózkodás
Nagy András – polgármester – Aki a BácsVíz ajánlatát fogadja el, kérem emelje fel a kezét.
0 igen szavazat, 4 nem szavazat, 3 tartózkodás
Jászszentlászló Községi önkormányzat
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Képviselő-testülete,

4

igen

szavazattal,

3

62/2013. (IV.24.) számú határozat
Vízi közmű szolgáltatói megállapodás
H a t á r o z a t

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Jászszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában lévő
ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatos vízi közművek
üzemeltetésére 2013. június 01-től a Halasvíz Kft (6400
Kiskunhalas, Kőrösi út 27.) jelöli ki. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a jegyzőkönyv mellékletében szereplő
ajánlatnak megfelelően az üzemeltetési megállapodást kösse
meg a szolgáltató képviselőjével. Egyben Képviselő-testület
kezdeményezi 100.000.-Ft névértékű üzletrész megvásárlását
Halasvíz Kft-ben.
Az üzletrész vásárlásának fedezete
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése;
Általános tartalék előirányzata.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2013. május 31.

4./ Kerékpárút hibái
Nagy András – polgármester – óriási gond a kerékpárút minősége. Megkérem a jegyző
asszonyt, hogy mondja el ezzel kapcsolatban az információkat.
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Valentovics Beáta jegyző – kerékpárúttal kapcsolatosan megkerestük a Csetneki Erika
közjegyzőt, hogy mint gesztor település a kivitelezéssel kapcsolatban felmerült hibákat a
kivitelező cégnél érvényesíteni tudnánk. Elküldtük a levelet, válaszban kérte az értékhatárt,
amire a kártérítési igényt benyújtjuk, tájékoztatást, hogy valamilyen polgári peres eljárás a két
fél között van-e, valamint tájékoztatott arról, hogy a Hírös Mélyépítő Kft jelenleg felszámolás
alatt áll. 2012. november december hónapban jelentették ezt be. Kaptunk egy nyolc napos
határidőt, ami időközben lejárt, beszéltem közjegyző helyettes asszonnyal, mivel nem csak
Jászszentlászló érintett ebben, hanem Kiskunmajsa is. Közös álláspontra kell jutni, Azt tudni
kell, hogy a felszámolás akkor szokott megtörténni, amikor már mindenki megkapja a pénzét
úgymond, tehát kicsi az esély, hogy mi pénzt kapunk. Ha úgy dönt az önkormányzat, továbbra
is él az igénnyel, nem tudjuk a felújítási költség, kénytelenek vagyunk 330. millió forintot
megjelölni, ez alapján lesz a közjegyzői díj meghatározva, ami 560 ezer Forint.
Patyi Norbert – alpolgármester – ez javítható egyáltalán? Hogy működik egy kerékpárút
javítása?
Valentovics Beáta – jegyző - ehhez kellene a szakértő. A közjegyző megnevezett egy
szakembert Budapesti illetőségű, kimondott kerékpár utakra specializálódott, Ha azt vesszük
figyelembe, hogy a cég végrehajtás alatt áll, nem tudjuk az összeget megjelölni, a szakértőt is
az önkormányzatnak kell fizetni, az összeg, amit ide kellene fizetni, akár a javításra is
fordítható lenne. Köt bennünket az idő, hogy a csődeljárás alapján 40-180 nap alatt kell
bejelenteni az igényt, azt el kell ismernie a cégnek, és akkor sorban állás van. Ha kedvező lesz
a mi ügyünk megítélése, még akkor sem tudjuk, hogy jut-e nekünk pénz.
Tóthné Frank Anikó – arra célzol, hogy ha elállunk attól, hogy perelünk, akkor az erre
fordítandó összeget költhetnénk a javításra is? Ez körülbelül 1,5 millió forint.
Valentovics Beáta – jegyző – én csak azt mondom, hogy, ha 330 millió forint értékről
beszélünk, ott a közjegyzői díj 560 e Ft. Ha lenne egy szakértői vélemény, amelyben meg
lenne határozva, hogy mi az érték, amit mi javíttatunk, az alapján a közjegyző asszony
meghatározná az Ő díját.
Nagy András – polgármester - felszámolás és végelszámolásban sajnos van tapasztalatom a
huszonkét év alatt . Az, aki dolgozó volt és beszállító az sose kapott pénzt. Az első a törvény
szerint a dolgozók, állami dolgok, egyéb állami vállalatok, bankok, beszállítók, és egyéb.
Általában felszámolásban sose szokott annyi pénz, hogy a dolgozóknak elég legyen. Ezért
hozták létre a szolidaritási alapot, hogy a dolgozókat ki tudják fizetni. Ebben a perben mi
hiába nyerünk, mert megnyerjük, hiszen úgy vacak, ahogy van, csak pénzt nem kapunk.
Tamásnak is ezt mondtam, hogy sokkal jobban járunk, ha egy megbízható céggel a javíttatást
elvégezzük, mint oda adjuk ezt a pénzt közjegyzői díjra, szakértői díjra és perköltségre. Ő
nem értett velem egyet, el kell, hogy mondjam és még az is kérdéses, Melinda tud segíteni,
mint jogász, az hogy mi gesztorok vagyunk ez mit jelent?
Kiss Melinda – engem tegnap felhívott a Faludi Tamás polgármester úr, jelezte, hogy nem ért
egyet az előterjesztéssel, hogy ne adjuk be az előterjesztéssel, mivel ő 12000 embernek az
érdekeit képviseli. Bárhogy is történik, neki az a pár száz ezer forint – mert a költségek is
megoszlanak – ér annyit, mert az emberek ezt várják el tőle. Ekkora hibát nem követ el, ezt
kérte, hogy közvetítsem. Ráállított egy jogászt arra, hogy ha a gesztor önkormányzat, ha
visszalép, akkor Ő önállóan lép. Erről ennyit tudok mondani, saját fejemből azt gondolom,
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hogy elindulhatnak, az Ő szakaszukat érinti. Ugyanúgy ahogy Móricgát is kilépett, és egyből
azt mondták, hogy nem kívánnak részt venni a perben. Ezért az ő szakaszára nem is kívánjuk
beadni.
Nagy András – akkor mi a véleményetek? Én viszont úgy állok ki, hogy láttuk, hogy ebből
pénzt nem tudunk kivenni, ezért amit a közjegyzőnek, szakértőnek meg perre adtunk volna
oda, abból inkább próbáljuk meg a saját részünket karbantartani. Szégyenlem is magam, nem
kerékpároztam rajta, rátok hagyatkozok, hogy mik azok a szörnyű hibák, amiket emlegetnek.
Horváth Lajos – képviselő – éppen itt az ideje, hogy végig menj rajta.
Nagy András – polgármester – igazad van.
Horváth Lajos – képviselő - nem tudom, hogy mit lehet azzal csinálni. Az a baj, hogy néhol
olyan vékony az aszfalt, hogy feltörnek a gyökerek, meg a tarack. Van bizonyíték erre Én
dolgoztam a Lehelnél – kőművesként – egy bejárónál, ahol megerősítettük a bejárót, mert
kamionok voltak rajta, és a kerékpárút fel volt vágva látszott, hogy cserép van az alapban.
Ami nem lehetett volna benne.
Kiss Melinda Járási hivatalvezető – akkor, amikor bejártuk, azt mondták, hogy nincs benne
cserép, és pont volt egy lyuk, ahonnan szállt ki a cseréppor….
Bozóki Edit – képviselő – Iszonyú pénzt kellene ebbe beleölnünk a javításba, ezt a 560 e Ftot nemcsak nekünk kellene fizetni?
Patyi Norbert – képviselő – az a véleményem erről, a Tamásék gondolatai mögött az is ott
van, hogy ezt nem Ők csinálták, az előző ciklusban ezt is elrontották. Nem gondolom, hogy
12 000 ember szeretné ezt, ők szeretnék megmutatni, hogy igen ezt elrontották. Ezzel nincsen
semmi gond, ezt is el lehet fogadni. Azt is el lehet fogadni, hogy a pár százezer forint sokkal
kisebb pénz nekik abból a költségvetésből, mint nekünk a mi költségvetésünkből. Most az
hogy javítható, vagy nem javítható, ez a bicikli út effektíve nekünk ingyen volt. Tudom, hogy
10% önrész volt benne, aztán az, hogy most van, mi ebben gondolkozzunk. És ha eltöltjük az
időt, akkor sem leszünk előbb.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – mikor adtuk be mi velük kapcsolatban az igényt?
Kiss Melinda – Járási Hivatalvezető – 2012 október körül volt az első tárgyalás.
Valentovics Beáta – jegyző – a csődeljárás decemberben indult.
Tóthné Frank Anikó – képviselő - Majsával kapcsolatban nem olyan nagy szakaszról van
szó. A majsai strandig készen volt a kerékpárút. Rossz az egész addig is. Én sokat biciklizek,
nekünk eddig semmilyen problémánk nincs. Majsa felé jobban meg van csinálva, mint
Móricgát felé. Én nem mondom, hogy nincsenek hibák. A takarítás viszont a mi feladatunk?
Jó ezt mindig panaszolják a lakosok a királydinnyéket, de azt mondtam, hogy a mi dolgunk.
Valentovics Beáta – jegyző – javaslom, hogy keressünk meg egy jogászt, hogy a
csődeljárásos helyzetet átértékelni, hogy milyen lehetőségeink vannak. Másik pedig egy olyan
szakértőt keresni, aki a mi részünket a határúttól a határútig megállapítaná az értéket, hogy
tudjunk beszélni erről. Egyenlőre a 330 millió forintról tudunk beszélni. Sok érdek feszül itt
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egymással szemben én úgy érzem, szerintem korrekt döntést úgy hozhatnának, ha mind a jogi,
mind a kivitelezői részét megnéznénk, hogy mi az a költség, ami bennünket illet.
Kiss Melinda – Járási hivatalvezető – nekünk volt egy szakértő, akit kerestünk.
Valentovics Beáta – jegyző – bocsánat arra azt mondta a közjegyző asszony, hogy nem
megfelelő nekünk. Mi nem jelölhetünk ki szakértőt, az első közjegyzői megkeresés még
mielőtt ide jöttem Kiskunfélegyházára ment, aki tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Járási
rendszer miatt Kiskunhalashoz tartozunk.
Patyi Norbert – alpolgármester – mi nem kereshetnénk meg a Ti szakértőtöket, hogy
leülnénk, és megbeszélnénk vele, hogy mégis milyen értéket képviselhet ez az ügy?
Hajagos-Tóth István – képviselő – arra gondoltok, hogy tudjuk mennyi ér, mennyit
kaphatunk, ugye?
Tóthné Frank Anikó – képviselő – egyáltalán mérje fel, hogy milyen rossz állapotban van a
kerékpárút.
Nagy András – polgármester – következőben maradunk, nem döntünk most ebben a
kérdésben. Szakértővel elő próbáljuk készíteni. Kérlek Lajos, segíts már ebben.
Horváth Lajos – képviselő – felírtam. Szili Istvánnak hívják egyébként.
Valentovics Beáta – jegyző – az első levélben megvannak az adatai, egy kecskeméti úr.
Felvesszük vele a kapcsolatot, kijön felméri a mi szakaszunkat. Majsával is felvesszük a
kapcsolatot.
Nagy András – polgármester - Aki egyet ért, hogy ezt a napirendet elhalasszuk, szavazzon
kézfenntartással.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a napirendben a döntést elhalasztja.
5./ KIK Szent László Általános Iskola kérelme
Nagy András – polgármester – kérelmet nyújtottak be, arra vonatkozóan, hogy a
pedagógusok Cafeteriát nem kapnak és kérik az önkormányzatot, hogy havi 15.000.-Ft
Cafeteria keretet biztosítsunk a dolgozóiknak. Ebben az ügyben megkeresések történtek,
beszéltünk az Anikóval –KIK-nél - az intézményvezető asszonnyal, én következő javaslatot
teszem. 15.000.-Forintot nem adhatunk, hiszen a saját dolgozóink is 12.000.-Forintot kapnak
havonta, elkezdtük számolgatni a lehetőségeinket. Pedagógus napra megkapják a cafeteriát
januártól júniusig, utána augusztustól decemberig. Ennek ellenére szeretnénk támogatni Őket,
nemcsak a pedagógusokról, hanem az egyéb dolgozókról is van szó, nehéz helyzetben
vannak. Április-májusra ugyanazt a nettó összeget, amit a saját dolgozóinknak megadunk,
megadjuk az iskola dolgozóinak is. Ez azt jelenti, hogy 23 adag ebédet ehetnek a dolgozók.
Ezt a 23 adagot el kell hordaniuk május 31-ig. Ezt mi ebéd formájában adjuk oda, a holnapi
naptól lehetne élni a lehetőséggel. Ez több mint 400 e Forintba kerül az önkormányzatnak, de
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ez biztosan jó helyre kerül. Kérdés, hozzászólás van-e? Nem tehetjük a Széchenyi kártyára,
mert nem a mi dolgozóink.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – holnapi naptól minden iskolai dolgozót érint?
Nagy András – polgármester – nem tehetjük a Szép Kártyára, és nem tudjuk visszamenőleg
megadni már áprilisra, ezért döntöttünk így. Az is felmerült, hogy a konyha meghitelezi az
intézmény étkezését és utána ezt visszakapjuk a KIK-től, de ez nagyon bonyolult út.
Kérem képviselő társaimat szavazzunk.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
63/2013. (IV.24.) számú határozat
Szent László Általános Iskola alkalmazottainak
támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Szent László Általános Iskola Jászszentlászló, Rákóczi u. 25/a
intézmény alkalmazottai részére ingyenes ebédet biztosít. Az
alkalmazottak névsorát az intézményvezető átadja a Szent
László ÁMK konyha élelmezésvezető részére.
A Szent László ÁMK konyha élelmezésvezető nyilvántartása
alapján 2013. április 25. – 2013. május 31. időszakban, minden
munkavállaló részére 23 adag ingyen ebédet biztosít.
Az élelmezésvezető az analitikus nyilvántartást vezet az igénybe
vett ebédről, az igénybevett adagokat összesíti és a számlát
kiállítja Jászszentlászló Községi Önkormányzat részére.
Polgármester intézkedik a számla kiegyenlítéséről. A kiadás
fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetése Általános Tartalék előirányzata.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2013. június 15.
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6. / ”Határtalanul” táborozás támogatása
Nagy András – polgármester – ismét nekifutunk ennek a kérdésnek. Most már sikerült
mindent remélem tisztázni. 432 000 Forintot nyertek, a szülők 45.750 forint/szülő összeget
fizetnek , gyerekek által befizetett étkezés és szállás hozzájárulás 270 000 Ft összes bevételük
1.388.250 Ft. Kiadások: 375.000.-Ft kilométerpénz, 30 000.-Ft útdíj, parkoló díj, biztosítás
130.000.-Ft az étkezés 990.000.-Ft plusz a szállás. Összes kiadás közel 1 880.000.- Forint
lesz. Azt nyilatkozták, hogy a 990.000.-Ft-ból meg tudnak spórolni 400.000.- egyrészt
visznek kaját, másrészt olcsó helyet keresnek. 1.468.000.-. Buszsofőr költsége 81.000.-Ft,
szállás, napidíj, étkezés. Ezért kérik a 80.000.- forintot. Én elmondtam, hogy nem az összeg
volt a probléma, hanem nagyon rendezetlenül adta be a kérelmet a Zsuzsa.
Bozóki Edit – képviselő – nagyon sokallom a 990.000.-Ft étkezésre.
Patyi Norbert – alpolgármester – én is tudok étkezni napi háromszor kevesebb pénzből.
Nagy András – polgármester – azt javaslom, hogy 50.000.-Ft támogatást biztosítsunk, ők is
spóroljanak még ehhez. Kérdezem, hogy egyet értetek-e ezzel?
Tóthné Frank Anikó – képviselő - hányan mennének pontosan?
Nagy András – polgármester - 16 gyerek, két kísérő, 15 szülő, akik fizetik a 45 e Forint. Az
még a másik megoldás, hogy megemelik a hozzájárulást. Arról szó sem lehet, hogy mi 500
ezer forintot bevállaljunk.
Hajagos-Tóth István – képviselő - jó lesz az 50.000.-Ft
Horváth Lajos –képviselő - háromszor levelezés volt, ha akkor rendesen beadják, akár
80.000.-Ft-ot is kaphattak volna. Akkor azt mondta, amikor visszavittem a levelet, hogy nem
ér rá ezzel foglalkozni, és akkor nem is kell neki.
Nagy András – polgármester – teljesen igazad volt Lajos, az teljesen kidolgozatlan kérelem
volt. Arról nem lehetett döntést hozni.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – nincs valami pályázat, amivel csatlakozhatnánk, esetleg a
határon átnyúló táborozást támogatná. A testvértelepülések támogatása keretünk nincs?
Bozóki Edit – képviselő – azt azért szeretném kérni, hogy a jövőben is támogassuk ezt a
területet. Ha jövőre megy osztály, azoknak is adjunk, ha egyszer már adtunk, akkor máskor is
adni kell.
Nagy András – polgármester – Természetesen én mindig mondtam, hogy nem engedjük el a
gyerekeink kezét. Anikó felvetésére: nem dolgozott a Satnet műszaki okok miatt, három email érkezett a saját címemre, azt továbbítottam Norinának, három olyan civil szervezeteknek
szóló pályázatot, amelyben pont a táborozások vannak preferálva. Más országokkal való
kapcsolattartás a tárgya.
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
64/2013. (IV.24.) számú határozat
Szent László Általános Iskola „Határtalanul” táborozás
támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Szent László Általános Iskola 7. osztálya „Határtalanul
táborozás„ program megszervezésére 50.000.- Forint támogatás
biztosít.
Utasítja a polgármestert, hogy az osztályfőnökkel, a támogatási
szerződést kösse meg. A támogatás a sofőr költségeinek
fedezésére használható fel.
A támogatás fedezetet Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetése Általános Tartalék előirányzata.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2013. május 15.

7./ Tájékoztatások
Nagy András- polgármester - A Hivatalnál a számítógépes háttér személyeknél adott. Arról
határoztunk, hogy egy szervert fogunk felállítani, ott fogjuk az adatokat tárolni, ott történik a
mentés egy szinten, és egy szinten a saját gépnél. Elképedve tapasztalom, hogy DOS-os
állami rendszerek vannak. Perifériákon dolgoznak, de lesz egy szerver gép is. Nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a mentésekre is, erről szerettelek volna tájékoztatni benneteket.
Más téma. Egészségháznál 30 éves kazán szellőzése a gyerekek vetkőző terébe van megoldva.
Ráadásul az alsó szellőzést szekrénnyel elfedték. Nem volt levegő, amit el tudott volna szívni,
ezért bent maradt az égéstermék. 30 éves kazán ki kell tenni külső falra, vagy ha itt marad,
turbó kazánt kell venni, amivel megoldódik a külső szellőzés.
Kultúrháznál kint volt a Filantrop, és nem vette át a kéményt. Azt mondták, hogy több
szabálytalanság is van. Először is nem abból az anyagból készült, ami elő volt írva, tetőtérben
van a tisztítónyílás és nincs leföldelve. Felvettem a kapcsolatot a kivitelezővel. Azt mondta,
hogy pénteken jön és megoldja. Milyen ember, mennyire lehet megbízni benne?
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Horváth Lajos – képviselő – nagyon rendes ember. Én is beszéltem a Filantroposokkal,
nekem is ugyanezt mondták. Milyen problémák vannak, ezt a kazánosnak rendbe kell tenni,
neki ezt tudnia kellett volna, hogy milyen jogszabályok hatályosak. Amikor felállította akkor
mondtam, hogy a magassága kevés. A régi kéményt vissza kell bontani, és az újat meg kell
emelni.
Nagy András – polgármester – tegnap kaptam tájékoztatást arról, hogy pályázati lehetőség
van a köztéri kamerák felállításáról. A határidő május 02. addig be kell szerezni a
Közútkezelő hozzájárulását, ezt korábban hogyan csináltátok?
Kiss Melinda – el kell menni érte.
Patyi Norbert – alpolgármester – a pályázatot nem lehet úgy beadni, hogy igazolod, hogy a
hozzájárulás kérelembe be van adva a közútkezelőhöz, de még nem jött meg.
Nagy András – polgármester – nem lehet. Ez 100%-ban támogatott pályázat. Erről
mindenképpen lépni kell, be kell adni. Jó!
Horváth Lajos – képviselő – hol lennének a kamerák.
Nagy András – polgármester – a Jászszentlászló táblánál Félegyházi úton, Majsai úton,
Móricgáti úton, Csengelei úton, régi útnál Keresztnél, Régi kövesútnál, és egy a központban.
Cél az, hogy ne tudjanak nyom nélkül bejönni Központban a Kossuth Lajos utcánál. Lehet
választani, a rendszer 24 óránként újra írja megát, 72 óra, 7 naponként írja újra magát.
Szankon jó példa van erre. De ott is megtörtént, hogy kihúzták a szerver dugóját. De volt,
hogy ezzel fogták meg a betörőket.
Szőlővel kapcsolatban szeretnélek tájékoztatni benneteket. Megindult a vegetáció, de olyan
mértékű elszáradás van, hogy egy metszéssel a rügyeket megsértenénk, levernénk. Pénteken
reggel egy szőlésszel kimegyünk, most így hagyjuk, csak az alját kitakarítjuk. Az ősszel a
metszést végrehajtjuk, egy fiatalítást hajtunk végre.
Hajagos-Tóth István – képviselő - erről annyit szeretnék mondani, hogy olyan mértékű a
kiszáradás, hogy az már borzalmas. Alig lehet látni pár szál vesszőt, ami él. Ha most
metszenek, akkor tönkre teszik a termő karókat is. Ha három évig bírta így szüretelték, akkor
még bírni fogja.
Horváth Lajos – képviselő - ennek a kiszáradásnak okozója lehet a gépi szüretelés?
Hajagos-Tóth István – képviselő – a gépi szüretelést nem nagyon csinálták. A nagy tavalyi
szárazság okozhatta a kiszáradást meg a fagyás. A gépi szüretet egyszer csinálták, utána
kézzel szedték.
Nagy András – polgármester – hogy vannak ott a tulajdon viszonyok, van olyan, hogy
keresztben van a pásztán a tulajdonos. Elképesztő, alig tudtunk elmenni rajta.
Vízóra leolvasó helyzete. 2013. május 31-ig a Terikét a Közmű Kft vette fel. Azért kellett ezt
meglépni, mert 100-ból 75 hibás volt a leolvasás. A Lacit nem küldtük el, hanem
karbantartóként, kőművesként fog dolgozni. Én azt gondolom megkönnyebbült, ő örül és nem
szívesen csinálta azt. Még az is lehet, hogy későbbiekben is foglalkoztatjuk, mint kőművest.
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A Közös Hivatal személyi kérdései kapcsán tájékoztatlak benneteket. A KIK felvetette, hogy
ha személyi kérdésekben gondolkodunk, másik iskolában van tartalék személy akit a Juhász
Anikó helyett felvennének. Erikát visszakérte a Máté, az Alapszolgáltatási Központ
panaszkodott, hogy mindig három havonta be kellett tanítani valakit. Az Icuka elvégezte a
dolgát, de a könyvelésben nem tudott részt venni. Ilyenkor a zárszámadás időszakában olyan
kell, aki a könyvelésben tud segíteni, már féltem a Gyöngyi elég beteges volt, hogy esetleg
baj lesz. Nem titok, hogy szükség van az Anikóra. Gyakorlatilag két órás bővítés lenne a
Hivatalnál, Erika ismét Móricgáton lenne, az Icuka 05. 02-től Alapszolgáltatási központba
kerülne, már korábban dolgozott ott, a Harnócziné visszajön és a könyvelést is fogja segíteni.
Beszéltünk a Szabóné Csábrády Anikóval, Editkével is. Holnap beszélek az Icukával is. A
saját dolgát elvégezte jól, de a könyvelésbe nem tudott segíteni.
Más téma, az Alapszolgáltatási Központnál merült fel ez az igény, hogy szerdai napokon, az
Önkormányzat, ha van jelentkező, Kiskunfélegyháza és Kecskemét irányába térítés ellenébe
beteget szállítana
Horváth Lajos – milyen autóval?
Nagy András – polgármester – a fehér Opellel. Szerdai nap ügyfélmentes nap. A Mónika
lenne a sofőr, és meg is várná a betegeket.
Horváth Lajos – képviselő- ki helyettesíti a Mónikát? És ha más napon kell menni?
Nagy András – polgármester – kedden és csütörtökön megy az Alapszolgáltatási Központ
autója. Egyenlőre megpróbálnánk, lehet, hogy két hónap múlva mondjuk, hogy nem működik.
Valentovics Beáta – jegyző – Hivatal működésével kapcsolatban egy-két újító ötlet van.
Hivatali munkarend a következő hónaptól megváltozik, be kívánjuk tartani, hogy szerdai nap
ügyfélmentes nap. Az ügyintéző kizárólag csak abban az esetben fogadhat ügyfelet, ha
máskor végképp nem lehetséges. Helyettesítő párok lesznek, munkaköri leírások lesznek,
munkakörök átrendeződnek. Másfél két hónapon belül a személyek is más helyen lesznek.
Fél 8 –tól fél 5-ig lesz a munkaidő, ebédidő 12 -13 óra között. Nem lesznek váltópárok 12
órakor be lesz zárva a hivatal, és mindenki hazamegy. Megpróbáljuk így, ha nem működik,
akkor megoldjuk.
Nagy András – polgármester - nem tartották be az ügyfelek korábban az ügyfélmentes
napot, de a kollégáknak szüksége van erre, hogy háttérmunkát tudjanak végezni.
Patyi Norbert – alpolgármester – nem tudom jó ötlet-e ez? Csak kérdezem. Faluban ezt
nehéz megvalósítani. Olyat kell felmutatni, hogy rá lehessen mondani, hogy na ezért van az
ügyfélmentes nap.
Tóthné Frank Anikó – képviselő- ezt már korábban jóváhagytuk. Kell az ügyfélmentes nap.
Amikor majd az SZMSZ kerül sorra, akkor az Ügyrendi Bizottság megtárgyalja.
Horváth Lajos – képviselő – vízóra leolvasással kapcsolatban, ha a Terike a felajánlott
fizetést akkor elfogadja, akkor nem jutottunk volna idáig. Közmű Kft felvette a Terikét. A
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Közmű Kft-től felvette a végkielégítést, és most újra dolgozik a Közmű Kft-nél.
Tulajdonképpen az önkormányzat 90%-os tulajdona a Kft, sokan kérdezik, az emberek fel
vannak háborodva, hogy felvette az 500 e Forintot. Ezt jogilag megteheti, nem szabálytalan
ez?
Nagy András – polgármester – nem tudom, hogy mennyit kapott a Közmű Kft-től. Nekünk
200.000.-Ft forintba kerül a szolgáltatói díj havonta. Azt tudom. Az önkormányzat fizet a
Közmű Kft-nek vállalkozói díjat. Ebből fizeti a vízóra leolvasásért, hogy ebből mennyi a bér,
a járulék, a Cafeteria azt én nem tudom. Április 11-től május 31-ig tart ez az időszak.
Valentovics Beáta – jegyző – 80.000.-Ft havi díjat fizetünk ügyviteli szolgáltatói díjat a
számlák kiállításáért, ügyviteli feladatok ellátásáért június végéig, valamint 200.000.-Ft a
vízóra leolvasás szolgáltatásért, számlák kézbesítéséért.
Patyi Norbert – képviselő – nekem az a véleményem, hogy ebben az esetben is, meg pl. a
táborozás esetében is, nem kekeckedni kell, hogy adjuk, nem adjuk, hanem úgy kell dolgozni,
hogy legyen pénz mindenre.
Nagy András – polgármester – ezzel egyetértek. Úgy kell dolgozni, hogy tudjunk pénzt adni
a jó célokra.
Horváth Lajos – képviselő – köszönöm a tájékoztatást, tőlem sokan kérdezik, azt nem
mondhatom, hogy nem tudom a választ, azért kérdeztelek.
Nagy András polgármester mivel több hozzászólás nem volt, az ülést berekesztette.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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