JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének,
00
2011. november 30-án 14 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással
egybekötött képviselő testületi üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
6133. Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.

J e l e n v a n n a k:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
KISS Melinda
HORVÁTH Lajos

polgármester
alpolgármester

HAJAGOS-TÓTH István
NAGY András
SERES János
TÓTHNÉ FRANK Anikó
Képviselők
(6 fő 86 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea
körjegyző,
Bozóki Edit képviselő Asszony igazoltan van távol.
Kiss Melinda polgármester köszönti Bálintné Bajnóczi Edit Asszonyt az
Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, köszönti a képviselőket, megállapítja, hogy a
testület határozatképes. Megállapítja továbbá, hogy a lakosság részéről a
közmeghallgatáson nem jelen meg senki.
A meghívóban szereplő napirendek tárgyalását javasolja, annyi változtatással, hogy
az Alapszolgáltatási Központtal kezdjenek, így az intézményvezető Asszonynak sem
kell várakoznia, valamint a mozgókönyvtári szolgáltatás, és a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás napirendek, egymást kövessék, mivel ez így lenne logikus.
Képviselők a módosításokat elfogadják, és a napirendeket az alábbi sorrendben
tárgyalják:
1./ Alapszolgáltatási Központ Szakmai
Programjának elfogadása
(szóbeli előterjesztés)
2./ Önkormányzat gazdálkodásáról szóló
¾ éves beszámoló
(írásos előterjesztés)

Bálintné Bajnóczi Edit
intézmény vezető

Kiss Melinda
polgármester

3./ 2012. évi költségvetési koncepció
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ Mozgókönyvtári szolgáltatás bevezetése
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

5./ Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

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

Kiss Melinda
polgármester

7./ KEOP 1.1.1/2F/09-11 jelű pályázathoz szükséges
döntések meghozatala
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

8./ Háziorvosi megállapodás jóváhagyása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

9./ Egyebek
10/ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása
(zárt ülés kertében)
11/ Szociális kérelmek
(zárt ülés kertében)

Kiss Melinda
körjegyző
Kovács Tímea
körjegyző

1. Napirend
Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának elfogadása
Előterjesztő: Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Bálinté Bajnóczi Edit intézményvezető: Köszöntöm a polgármester Asszonyt, a
körjegyző Asszonyt és a képviselő-testület tagjait. Először is megköszön, hogy első
napirendként került tárgyalásra a szakmai program. Az mindenki számára ismeretes,
hogy az elmúlt időszakban szinte folyamatos szakmai és felügyeleti ellenőrzések
folytak az intézményben. A legutóbbi ellenőrzés során a falugondnoki szolgálatnak
kellet Móricgát községben is helyet biztosítani, valamint a tanyagondnoki szolgálatra
külön-külön működési engedélyt kérni. Most úgy gondoljuk, hogy minden rendben
van, és így a törvényi előírásoknak megfelelően, a kollégákkal történt egyeztetést
követően, összeállítottuk a Szakmai Programot.
Kérem Önöket, hogy amennyiben elfogadják, úgy azt határozattal hagyják jóvá!
Képviselő-testület az írásos anyag és az elhangzott szóbeli kiegészítés alapján 6
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
227/2011. (XI.30) számú határozat

Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program
jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A §. (1)
bekezdése alapján a Alapszolgáltatási Központ Szakmai
Programját jóváhagyja.
Egyben felkéri az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét,
hogy

a

Szakmai

Program

egységes

szerkezetbe

foglalásáról és megjelenítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Bálintné Bajnóczi Edit
Alapszolgáltatási Központ vezető
Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető: Köszönöm a Képviselő-testület
támogatását, bizalmát, és engedelmükkel távoznék, mert további fontos feladatok
várnak az intézményben. Bálintné 1415-kor távozott

2. Napirend
Önkormányzat gazdálkodásáról szóló ¾ éves beszámoló.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta, át tudtátok
tanulmányozni, de a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, ezért most átadnám a szót a
bizottság elnökének.
Hajagos-Tóth István bizottsági elnök: Köszöntöm a jelenlévőket. A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság tárgyalta a beszámolót, és a koncepciót is.
A beszámolót átnézve csak jót tudok mondani, a gazdálkodás, egy nagyon felkészült
korrekt feladatellátást mutat. Örömmel tölt el, hogy a adófizetési magatartása nagyon
jó a lakosságnak. Szinte már is teljesült az év, és még van egy hónap. Javaslom a
testületnek elfogadásra.
Nagy András képviselő: 1,5 millió forint a folyószámlán a biztosítási összeg, ezt
nagyon sokallom.
Kovács Tímea körjegyző: Ez a biztosítási díj, az önkormányzathoz tartozó
valamennyi tételt tartalmazza. Van benne gépjárműre, illetve ingatlanra kötött
biztosítás is.
Nagy András képviselő: Így már érthető, és korrekt. A beszámolót magam részéről
én is jól felépített részletes, tájékoztatásnak tartom, és elfogadásra javaslom.

Kiss Melinda polgármester: Van-e még kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor kérlek
döntsetek a beszámolóról.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
228/2011. (XI.30.) számú határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat
¾ éves gazdálkodásáról
készült beszámoló jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló
testülete,

az

gazdálkodásáról

Községi

Önkormányzat

önkormányzat
szóló

2011.

beszámolót

III.

Képviselőnegyedévi

elfogadja,

azt

jóváhagyja.
Felkéri

a

körjegyzőt,

hogy

a

továbbiakban,

is

a

biztonságos, takarékos gazdálkodásra törekedjen.

3. Napirend
2012. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Mindenki megkapta az írásos anyagot, ami tartalmaz
minden olyan feltételt, amit jelenleg ismerünk. Az összeállításkor az elmúlt évek
tapasztalatát hívtuk segítségül, mivel, egyelőre úgy tűnik, hogy ahogy meg lesz a
költségvetés máris módosítani, kell.
A beszámolóhoz hasonlóan a koncepciót is tárgyalta a pénzügyi bizottság, ezért
most kérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztasson bennünket a bizottság
véleményéről.
Hajagos-Tóth István bizottsági elnök: Amint a polgármester asszony is említette,
az anyag tartalmaz mindent, amit a jelenlegi tudásunk szerint lehet. Nagyon sok
változás várható, nem tisztázottak még a törvényi elképzelések. A bizottság
elfogadásra javasolja a koncepciót, néhány kérdés tisztázásával. Az egyik a
temetkezési szolgáltatás díjai, amit szeretnénk ha nem kerülne emelésre.
Kovács Tímea körjegyző: Nem tervezzük a díjtételek emelését. Továbbá a térítési
díjak emelését sem tervezzük most. Az emeléseket, ha ismerünk minden tényezőt,
márciustól tervezzük.

Hajagos-Tóth István bizottsági elnök: A gyermekek ellátását, érintő összegeket
nem kellene emelni, illetve kialakítani.
Kovács Tímea körjegyző: Itt gondolom a bölcsődei térítési díj bevezetésére
gondolsz. Erről már beszéltünk, és egyelőre nincs szó térítési díj megállapításáról.
Tóthné Frank Anikó képviselő: Szerintem se lenne helyes, ha bevezetésre kerülne,
mert nem érné meg. Inkább rontanánk vele, mint amennyit esetleg összegszerűen
jelentene
Kiss Melinda polgármester: Sok változás várható, nem látunk még tisztán.
Egyelőre a normatívák maradnak. Ami a leginkább minket illetve az ÁMK-t érinti, az
iskola működtetése. Hírek szerint az, az önkormányzat amelyik képes a működést
finanszírozni, külön megállapodás alapján viheti a továbbiakban is az iskoláját. De
hogy ez mit jelent majd a gyakorlatban, még senki nem látja igazán.
Hajagos-Tóth István bizottsági elnök: A bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy
továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a sport és a civil szervezetek támogatására.
Szeretnénk, ha erre éves szinten 1.000.000,-Ft-ot lehetne szánni.
Kovács Tímea körjegyző: Erre én azt javasolnám, hogy erről akkor beszéljünk és
döntsünk konkrétan, amikor már pontosan ismerjük a költségvetés sarokszámait.
Amit viszont biztos, hogy figyelembe kell venni, az, az Alapszolgáltatási Központban
történő módosulás, miszerint 2 db emelt szintű ellátást biztosító férőhely, vissza lesz
minősítve átlagos szintű ellátásra. Ennek megvalósítása szempont kell, hogy legyen
a koncepcióba.
A koncepcióhoz több észrevétel, javaslat nem volt így Jászszentlászló Községi
önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi
határozatot hozza:
229/2011. (XI. 30.) számú határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepciójának
jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

Testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 70. §-a

alapján

a

helyi

önkormányzat

költségvetési koncepcióját a következők szerint határozza
meg:
1./ - intézményeinek biztonságos működtetésére törekszik
továbbra is az Intézményi Társulás keretében,

- a közmunkaprogramban rejlő lehetőségeket maximális ki
kívánja használni,
- a temetkezési szolgáltatás díján az elmúlt évekhez nem
kíván emelni,
- az étkezési térítési díjakat, és az Alapszolgáltatási
Központ intézményi térítési díjait 2012. március 1-től
emeli,
2./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú döntéssel nem kíván 2012. évben
bölcsődei térítési díjat megállapítani.
3./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményi az Intézményi Társulás keretében
működtetett Alapszolgáltatási Központ Idősek Otthonában
2 db emelt szintű férőhely, átlagos szintűvé történő
átminősítését.
Határidő: 2012. január 30.
Felelősök: Kiss Melinda polgármester
Kovács Tímea körjegyző,

4. Napirend
Mozgókönyvtári szolgáltatás bevezetése
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az előterjesztésben is szerepel, de néhány gondolat
erejéig beszéljünk a könyvtári ellátás lehetőségeiről. Tehát, a támogatás nem biztos,
hogy olyan mértékű lesz teljes egészében, mint amit szeretnénk, de a járulékos
részek sem minket terhelnek. Amennyiben az önkormányzatnak lehetősége van,
természetesen költhet a könyvtárra, és az biztos, hogy itt is marad.
Nagy András képviselő: Minden forint, támogatás jól használható. Megítélésem
szerint könyvtárunk a környék egyik leggazdagabban, legkorszerűbben felszerelt
létesítmény. A későbbiekben még nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az
iskolával történő folyamatos egyeztetés alapján történjen a könyvek beszerzése.
A jelenleg működő folyóirat olvasót, nem találom kihasználtnak, nagyon kevesen
mennek azért könyvtárba, hogy ott olvassanak.
Amit viszont fontosnak tartok, az a nyilvántartó rendszer további működtetése, ami
60.000,-Ft-ba kerül, de nagyban segíti a nyilvántartási feladatok ellátását.
Javaslom még, hogy a költségvetésben a lehetőség szerint legyen tartalék
elkülönítve rendezvények megtartására, és a Jászszentlászlóra kapott normatívából
próbáljunk minél többet kérni.

Kiss Melinda polgármester: Mivel a szóbeli egyeztetés során megállapítottam,
hogy az októberi határozatunkban hozott feltételek nem valósulhatnak meg, de a
mozgókönyvtári szolgáltatás bevezetésének létjogosultsága van, így kérem a
testületet, hogy az eredeti tervezet szerinti határozatot hagyjuk jóvá!
Képviselők az írásos anyagot és a szóbeli kiegészítéseket elfogadva 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák:
230/2011. (XI. 30.) számú határozat
Mozgókönyvtári feladatellátás bevezetése
H a t á r o z a t
1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 224/2011.(X.26.) számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 1-től a lakosság könyvtári ellátását
mozgókönyvtár útján – a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társuláson keresztül- biztosítja.
2. A Képviselő-testület szerződést köt a Bács-Kiskun
Megyei
Önkormányzat
Katona
József
Megyei
Könyvtárával a könyvtári szolgáltatás biztosítására.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés és a
megállapodás aláírására. (1. és 2. számú melléklet)
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2011. december 31.
5. Napirend
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Amint már az ülés elején is jeleztem, az előbbi és ez a
naprend szorosan összekapcsolódik, mivel a Társulási Megállapodás módosítására
a mozgókönyvtári ellátás bevezetése miatt van szükség. Ezért kérem a testületet,
hogy hagyja jóvá a módosítást.
Képviselők a napirendhez, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozzák:
231/2011. (XI.28.) számú határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását
H a t á r o z a t

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés
mellékletében foglalt tartalommal minősített többséggel,
egységes szerkezetben elfogadja.
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2011. december 31.

6. Napirend
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulási Megállapodás módosítása

Önkormányzati

Társulás

Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta.
Leegyszerűsítve, a lényege annyi, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal,
törvényességi ellenőrzése során a megállapodásban jogtechnikai hibákat talált. Ez
annyit tesz, hogy nem megfelelőek voltak a megjelölések, az elnevezések. A
módosítás érdemben nem változtatja meg a Megállapodás tartalmát. Javaslom
fogadjuk el a módosítást.
Képviselő-testület az írásos anyag és a hallottak alapján 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
232/2011. (XI.30.) számú határozat
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás,Társulási
Megállapodás módosítása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

megtárgyalta

a

„Homokhátsági

Regionális

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása” tárgyú
előterjesztést és a következő döntést hozza.
A Képviselő testület a Társulási Megállapodás 1. számú
módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.

Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Kiss Melinda polgármester

7. Napirend
KEOP 1.1.1/2F/09-11 jelű pályázathoz szükséges döntések meghozatala.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Olvastátok az előterjesztést, én igazán nem is
kommentálnám. A konzorcium 82 települést fog össze, de abban az esetben ha
szavazni kell valamiről az lakosság arányosan történik, és ilyenkor mi az 1
szavazatunkkal nem sokra megyünk a nagy városok 50 szavazataival szemben.
Ennek értelmében a szavazatunk, felvetésünk nem ér semmit. Túl azon, hogy
pályázni, jó pályázatot benyújtani mindig érdemes.
Nagy András képviselő: Tudjuk-e, hogy mennyi hitelünk van?
Kovács Tímea körjegyző: Eddig még nem kellett soha fizetnünk, mert mindig történt
valami, amiből hitelt tudtak fizetni. De hogy ez meddig lesz, így arról nem lehet tudni
semmit.
Kiss Melinda polgármester: Tudom, hogy mindnyájunkban sok kérdés, kétely merül
fel, de a legjobbat kell kihozni a lehetőségekből, és ezért kérném, hogy támogassuk
a pályázat benyújtását, illetve szintén a pályázat benyújtásához szükséges
földhasználati jogról szóló megállapodás megkötését.
Képviselő-testület az írásos anyag és a szóbeli kiegészítések alapján a napirendhez,
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:

233/2011. (XI.30.) számú határozat
KEOP-1.1.1/2F/09-11 pályázat
benyújtásának támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
„KEOP-1.1.1/2F/09-11
„Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
fejlesztése”
konstrukcióra
benyújtott
pályázathoz
szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv

és díjpolitika” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1./
Jászszentlászló
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete igazolja, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11
pályázati konstrukció keretében benyújtott „Települési
szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására
szolgáló rendszer kialakítása
a
Homokhátsági
Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című
pályázati
anyaghoz készített, az előterjesztés 2.
számú mellékletét képező Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, információk
a valóságnak megfelelnek. Az RMT-ben bemutatott
üzemeltetési
koncepciót,
díjpolitikát,
díjképzést,
megismerte, elfogadta, és annak betartását a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt
befejezését követő minimum 5 évig.
2./
Jászszentlászló
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete ezen képviselő-testületi határozatával
nyilatkozatot tesz, hogy a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra került KEOP1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati
felhívásra
a
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által
beadott „Települési szilárd hulladék mechanikaibiológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása
a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási
Rendszerben” nevű II. fordulós pályázaton kívül az adott
projekthez,
projektelemhez
kapcsolódóan
(hulladékgazdálkodás
fejlesztése)
Jászszentlászló
település Önkormányzata a fenntartási időszak végéig
nem vesz részt más pályázatban, támogatási
konstrukcióban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Melinda polgármester
234/2011. (XI.30.) számú határozat
Földhasználati jog alapításáról szerződéskötés
jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött

földhasználati jogról szóló előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza.
A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja az önkormányzat és a
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás közötti földhasználati jog
alapításáról szóló előszerződést és a feltételek teljesülése
esetén az ennek alapján megkötendő végleges
szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
előszerződés és annak feltételei teljesülése esetére a
végleges földhasználati szerződés aláírására.
Határidő: 2011. december 10.
Felelős: Kiss Melinda polgármester

8. Napirend
Háziorvosi megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Úgy próbáltuk összeállítani a megállapodást a doktor
Úrral egyeztetve, hogy se a megbízó, se a megbízott érdeke ne sérüljön, és az
ellátás jogi feltételei is biztosítottak legyenek. Amennyiben jóváhagyjátok a
megállapodást, akkor kérlek arról határozattal, döntsetek!
Képviselő-testület egyhangúlag megállapítja, hogy a megállapodás tartalmaz minden
szükséges feltételt, és kitételt és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

235/2011. (XI.30.) számú határozat
Háziorvosi megállapodás jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a FITT HARMONY KFT. -(székhely:
6133 Jászszentlászló, Rákóczi u. 4. képviseletében
Dr. Faddi Zoltán Mihály) – vel kötött háziorvosi ellátásról
szóló megállapodást 2012. február 1.-től.
Megbízzák
a
polgármestert,
a
megállapodás,
önkormányzat nevében történő aláírására, valamint a
háziorvosi
ellátás
bejelentési
és
engedélyezési
feladatainak bonyolítására.

Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Kiss Melinda polgármester

9. Napirend
Egyebek
Kiss Melinda polgármester: Az Alkotmány utcai ingatlanunkat a Berkeman cég
kívánja bérelni havi 50.000,-Ft-ot ajánlanak. Decemberben várják a tulajdonost, még
az is elképzelhető, hogy vételi ajánlatot tesznek.
Hajagos-Tóth István képviselő: Vigyázzunk, hogy nehogy Móricgát elvigye előlünk
az üzletet, ami már egyszer megtörtént, és tudomásom szerint arra felé is nézelődtek
Kiss Melinda polgármester: Igen tudok róla, én segítettem neki, hogy a Szabó Jenő
féle csarnokot megnézzék, de arra azt mondták, hogy nagyon rossz állapotban van.
Nagy András képviselő: Nem olyan rossz az az épület.
Kiss Melinda polgármester: Nagyon át kell rágni, meg kell fontolni, mert más
terveim is vannak az épülettel.
Nagy András képviselő: A bérlet jó dolog, mert hasznosítjuk az ingatlant, de a
használhatatlan elektromos eszközöket hova vihetjük ezután?
Kiss Melinda polgármester: Kiskunmajsán az Euronics műszaki bolt, aki átveszi
ezeket a használaton kívüli készülékeket.
Most egy kicsit más témát szeretnék érinteni. Emlékeztek rá, hogy tavasszal,
egészen pontosan az április 27-i ülésen döntöttünk a civil szervezetek támogatásáról.
A támogatás folyósítása utáni megállapodás rögzíti, hogy a támogatott szervezet,
2011. november 30. napjáig köteles tételes elszámolást benyújtani az önkormányzat
felé.
Két írásos kérelem érkezett, az egyik a Nyugdíjas Klubtól, a másik a Jászszentlászlói
Sportegyesülettől, amiben azt kérték, hogy az elszámolás határidejét hosszabbítsuk
meg december 30-ig. Úgy érzem, hogy ennek akadálya nem lehet, mivel azt
mindnyájan látjuk, hogy dolgoznak, működnek, és a határidő módosításra is éppen
azért van szükség, hogy a kapott támogatást a lehető legjobban használják fel.
Kérlek benneteket, támogassátok kérésüket.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete a szóbeli előterjesztést
elfogadja és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatokat hozza:
236/2011. (XI.30.) számú határozat
Elszámolási határidő módosítás
H a t á r o z a t

Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete a Nyugdíjas Klub (Jászszentlászló, Vasút u. 6.)
részére 86/2011. (IV. 27.) számú határozatával nyújtott
támogatás, külön megállapodásban rögzített elszámolási
határidejét, 2011. november 30-ról, 2011. december 30.
napjára módosítja
Határidő: 2011. december 30.
Felelős: Kiss Melinda polgármester

237/2011. (XI.30.) számú határozat
Elszámolási határidő módosítás
H a t á r o z a t
Jászszentlászló
testülete

Községi

a

Önkormányzat

Jászszentlászlói

Képviselő-

Sportegyesület

(Jászszentlászló, Vasút u. 9.) részére 90/2011. (IV. 27.)
számú

határozatával

nyújtott

támogatás,

külön

megállapodásban rögzített elszámolási határidejét, 2011.
november

30-ról,

2011.

december

30.

napjára

módosítja
Határidő: 2011. december 30.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Kiss Melinda polgármester: A következő téma volt már napirenden. A Művelődési
Házra ismét tett ajánlatot Lovas Róbert Úr. Az ajánlata havi 50.000,-Ft bérleti díj, és
discó tartása esetén + 20.000,-Ft, viszont Ő folyamatos vendéglátó tevékenységet
kíván az épületben folytatni. Ezen ismeretek birtokában megkerestem Sallai Jánost,
hogy Ő igényt tart-e, a helyiség bérletére. Ő azt nyilatkozta, hogy ennyit nem tudna
bérletként kifizetni, így átengedi a lehetőséget Lovas Róbertnek. Annyit meg
kívánnék jegyezni, hogy amennyiben elfogadjuk az ajánlatát, úgy a megállapodást az
ÁMK-val mint a közművelődést koordináló intézménnyel kötné meg. Nekünk
elsősorban az a feladatunk, hogy a vendéglátó tevékenység eshetőségeiről
döntsünk.
Lovas Úr úgy nyilatkozott, hogy amennyiben elnyeri a bérlet jogát, úgy rövid időn
belül kifesti, átalakítja a számára szükséges részeket, (előtér, nagyterem). Ígéretet
tett a fűtés eseti megoldására is.
Horváth Lajos alpolgármester: A discó-tól tartok egy kicsit, nehéz a biztonság
megtartása.
Kiss Melinda polgármester: A helyi rendőrrel folyamatos a kapcsolattartás.

Nagy András képviselő: Szerintem, meg kellene próbálni. Természetesen a
megállapodást nagyon körültekintően kell majd az ÁMK vezető asszonynak
megszerkeszteni, de hátha egy jó működő fiatalokat befogadó hellyel a gyerekeket is
itthon tudjuk tartani.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tárgyban 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
238/2011. (XI.30.) számú határozat
Művelődési Ház bérbe adása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete elvi hozzájárulást adja, hogy a Szent László
ÁMK

képviseletében

Gál

Katalin

ÁMK

vezető

a

Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatt lévő Művelődési
Ház bérletére, abban vendéglátó ipari tevékenység
folytatására megállapodást kössön
Kiss Melinda polgármester: Még egy kérés érkezett hozzánk, ez már egy teljesen
más történet, Szabó Béláné Pécsi utcai lakos szeretné, ha gyermeke részt vehetne
az Arany János tehetséggondozó pályázaton. Ehhez az kell, hogy az Önkormányzat
nyújtsa be a pályázatot és támogassa benne a gyermek részvételét. A kiírás szerint
az önkormányzat adhat még anyagi támogatást is, de úgy gondolom, hogy jelen
helyzetben egyenlőre támogassuk a gyermek bejutását, és a beiskolázási
időszakban kaphat még támogatást. Az Őt tanító pedagógusokkal történt egyeztetés
alapján a gyermek megérdemli, hogy bekerülhessen egy olyan intézménybe, ahol
szervezetten, komoly szakmai felügyelet mellett tudja képességeit fejleszteni.
Kérlek Benneteket, támogassátok a pályázat benyújtását!
A képviselők részéről teljes az egyetértés a döntésben, így a Képviselő-testület 6
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
239/2011. (XI.30.) számú határozat
Pályázat benyújtása Arany János
Tehetséggondozó Programhoz
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete benyújtja a pályázatát a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre.

Támogatja, hogy Szabó Béla Péter nyolcadik évfolyamos
tanuló (Kiskunfélegyháza, 1997. 06. 08. an: Fekete Éva)
Jászszentlászló település képviseletében részt vegyen a
Hátrányos
Helyzetű
Tanulók
Arany
János
Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára
Határidő: 2011. december 12.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Több kérés, kérdés nem lévén Kiss Melinda polgármester a nyílt testületi ülést
berekeszti.

K.m.f.

Kiss Melinda
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

