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Készült: Jászszentlászló
Községi
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Képviselő-testületének,
2011. október 12-én 1300 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi
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TÓTHNÉ FRANK Anikó
Képviselők
(7 fő 100 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea
körjegyző,
Kiss Melinda polgármester köszönti a képviselőket, és megállapítja, hogy a testület
határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását.
Képviselők azt elfogadják és a napirendeket az alábbi sorrendben, tárgyalják:
1./ Csatlakozás a „Bursa Hungarica”
Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatához
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

2./ 2012. évi belső ellenőrzési
terv elfogadása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

3./ E g y e b e k
4,/ Egyes szociális, segélykérelmek elbírálása.
(zárt ülés keretében)

Kovács Tímea
körjegyző

1. Napirend
Csatlakozás a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatához.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Több éve részt veszünk már a programban és úgy
gondolom, hogy az ügyes, tanulni vágyó gyermekeink és családjaik megérdemlik a
támogatást. Kérlek Benneteket, hagyjátok jóvá a csatlakozási szándékot.
Képviselők az előterjesztéssel egyet értve, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozzák:
179/2011.(X.12.) számú határozat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
pályázathoz való csatlakozásról

H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Község

Önkormányzata

Képviselő-

testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
Az „A” típusú (két egymást követő tanulmányi félévre)
és „B” típusú (hat egymást követő tanulmányi félévre)
pályázati kiírás közzétételét elrendeli.
Csatlakozási határidő: 2011. október 14.
Pályázat közzétételi határidő: 2010. október 17.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2010. november 14.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kiss Melinda polgármester

2. Napirend
2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Kiss Melinda polgármester: Mint az, már az írásos előterjesztésből is kitűnik, a
belső ellenőrzést több jogszabály is előírja. A feladat elvégzéséhez, egy
kockázatmentességet biztosító stratégiai terv elkészítését is kötelező, amivel az
Önkormányzat 2011-15. közötti időszakra már rendelkezik. A belső ellenőrzést
községünk a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi társulás keretén belül történik, így
kapunk rá normatívát. Az ellenőrzést a Vincent Auditor Kft. végzi. 2012-ben az
Általános Iskola és a KÖZMŰ Kft. lesz az ellenőrzendő szervezeti egység. Az iskola
esetében az átszervezést követő változásokra tekintettel végzik az ellenőrzést, a
KÖZMŰ Kft-nél, meg még ne volt hasonló vizsgálat. Kérem a testületet, hogy az
ellenőrzés tényét, illetve a tematikáját fogadjátok el!
Képviselők az írásos előterjesztés és a szóbeli kiegészítés alapján 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák:
180/2011.(X.12.) számú határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
H a t á r o z a t
I. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011-2015. évekre vonatkozó stratégiai
ellenőrzési tervet felülvizsgálta és nem módosítja.
II. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat mellékletében szereplő 2012. évi
ellenőrzési tervet elfogadja:
III. A Képviselő-testület megbízza a Körjegyzőt, hogy a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás, mint a belső
ellenőrzési feladatok ellátását végző szervezet részére
juttassa el a stratégiai és az éves ellenőrzési tervet.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Kovács Tímea körjegyző

Melléklet
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE
I.
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (az ellenőrzés
célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött
időszak)

Azonosított kockázati tényezők (*)
Az ellenőrzés típusa (**)
Az ellenőrzés ütemezése (***)
Erőforrás szükségletek (****)

Szent László Általános Művelődési központ Szent
László Általános Iskola Normatívák
Célja: 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.
Tárgya: 2011. évi normatíva igénylés/elszámolás.
Időszak: 2011. év
- Normatíva visszafizetésből adódó kockázatok.
Típusa: pénzügyi ellenőrzés.
Módszerei: Dokumentumok szúrópróbaszerű,
esetenként tételes ellenőrzése
2012. január. Jelentés: 2012. február 28.
12 belső ellenőri nap

II.
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (az ellenőrzés
célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött
időszak)

Azonosított kockázati tényezők (*)
Az ellenőrzés típusa (**)
Az ellenőrzés ütemezése (***)
Erőforrás szükségletek (****)

Önkormányzati tulajdonú KÖZMŰ Kft.
Működés, gazdálkodás folyamatai
Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgált szerv
szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelele a vonatozó törvényi előírásoknak és az alapító által
kitűzött céloknak.
Tárgya: működés, gazdálkodás, szabályozottság.
Időszak: 2011. év
Tárgy: előre nem látható feladatokra tartalék idő
(20 %)
- A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében
rejlő kockázatok.
Típusa: rendszerellenőrzés.
Módszerei: Dokumentumok szúrópróbaszerű,
esetenként tételes ellenőrzése. Interjú készítés
2012. június. Jelentés: 2012. július 31.
20 belső ellenőri nap
Tartalékidő: 8 belső ellenőri nap

* Csatolt dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés
dokumentumai
** A 193/2003. (XI.26.) kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzés időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

3. Napirend
Egyebek
Kiss Melinda polgármester: Most több mindenről szeretném tájékoztatni a
testületet, illetve több mindenben kellene döntést hoznunk.
Először is régóta húzódó elképzelés már a sportpálya felújítása, korszerűbbé tétele,
gondolok itt például, egy öntöző berendezés telepítésére, ami lehetővé teszi, hogy a
pálya fűminősége mindig megfelelő legyen. A pályázat benyújtásához viszont
szükséges az önkormányzat támogató nyilatkozata, valamint a megvalósítandó

projekt előfinanszírozásának bevállalása, ez 4,5
önkormányzatnak a 2012. évi költségvetése terhére.

millió

forintot

jelent,

az

Képviselő a hallottakkal teljes mértékben egyet értenek támogatják a pályázat
benyújtását és 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák:
181/2011.(X.12.) határozat
Jászszentlászlói Sportegyesület
Jászszentlászlói Sportpálya korszerűsítése
megnevezésű fejlesztésének támogatása
H a t á r o z a t
1.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Jászszentlászlói
Sportegyesület
Jászszentlászlói
Sportpálya
korszerűsítése
megnevezésű
fejlesztésének
megvalósításával
egyetért.
2.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a fejlesztés megvalósítása érdekében
jóváhagyja a Jászszentlászlói Sportegyesülettel kötött
Együttműködési megállapodást, felhatalmazza a
Polgármestert az Önkormányzat részéről aláírásra.
3.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztés a
tulajdonában lévő jászszentlászlói 903 hrsz-ú,
Jászszentlászló Vasút u. 9. szám alatti ingatlanon
valósuljon meg, és fejlesztéshez a Jászszentlászlói
Sportegyesület pályázatot nyújtson be.
A felek az ingatlan használatáról bérleti szerződésben
állapodnak meg.
4.) A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításának
előfinanszírozásához 4.500.000,-Ft támogatást biztosít
2012. évi költségvetése terhére. Erről a felek külön
megállapodást kötnek.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2011. október 30.
Kiss Melinda polgármester: Köszönöm a támogatásotokat és akkor folytassuk
tovább.
A következő, amiről tájékoztatni szeretnélek Benneteket egy kedves gesztus, lenne a
születendő babák és szüleik felé. Ügyes kezű hölgyek ötlete és felajánlása alapján
készülne egy úgymond „Gólyazászló” ami akkor kerülne felhúzásra, amikor
községünkben baba születik. Reményeim szerint az elkészült zászlót sűrűn kell majd
felhúzni ezzel is köszöntve a kis jövevényeket.
Képviselők egyet értenek az elhangzott javaslattal.

Biztos Ti is látjátok, hogy egyre több házasságkötés történik az épületen kívül, ami
plusz feladatokat ró ránk. Ezért szeretném kérni, illetve javasolni, hogy az esküvők
előkészületénél közreműködő kollégák részére (Vidéki Ferenc, Szász József)
alkalmanként 3.000,-Ft megbízási díjat adjunk. Korrekten és türelmesen segítenek
ezért gondoltam erre a megoldásra, hogy munkájukat elismerjük.
Képviselők a hallottakkal egyet értenek és 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozzák.
182/2011.(X.12.) határozat
Szabadidőben történő munkavégzésért
megbízási díj megállapítása.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember hónaptól kezdődően a
hivatalon kívül történő házasságkötéseknél történő
fizikai közreműködésért alkalmanként 3.000,- Ft, azaz
háromezer forint megbízási díjat biztosít.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
érintett dolgozókkal a megbízási szerződést kösse meg.
A megbízási szerződés 2011. szeptember 1-től,
visszavonásig érvényes.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: azonnal
Kiss Melinda polgármester: A következő amiről beszélnünk kellene az már minket
érint a hivatalban. Nincs a hivatalnak ügyfélmentes napja, amikor is folyamatosan
tudnánk a megkezdett adminisztrációs feladatainkat teljesíteni. Természetesen az
ügyfelek az elsők, de azt mindnyájan tudjátok, hogy milyen nehéz az, ha egy
nagyobb lélegzetű feladathoz hozzáfog az ember, és esetenként az ügyfelek
megszakítják a gondolatmenetet. Ezért azt kérnénk, hogy a testület járuljon hozzá,
hogy a szerdai napok ügyfélmentesek legyenek. Ide kapcsolódik a következő
kérésünk is miszerint minden nap 1630-ig dolgozunk, és szeretnénk 1600 óráig lenni,
pénteken pedig 1330-ig tartana a munkaidő. A fél órás ebédidőt, pedig csúsztatva
vennénk ki, ami annyit jelent, hogy délben sem lenne zárva a hivatal.
Kérem, amennyiben kérésünket engedélyezitek, úgy azt határozattal hagyjátok jóvá!
Képviselők a polgármester asszony előterjesztését elfogadják az ügyfélmentes
nappal, valamint a munkaidő módosítással egyet értenek.
Hajagos-Tóth István képviselő Úr annak kifejezetten örül, hogy a hivatal folyamatos
„nyitva tartása” biztosított lesz, mert több esetben látta már, hogy jöttek volna
ügyfelek délben is, csak nem volt senki az épületben.

Képviselő-testület az elhangzottakat figyelembe
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

véve

7

igen

szavazattal,

183/2011.(X.12.) határozat
Körjegyzőség dolgozói munkaidejének
és az ügyfélfogadás rendjének módosítása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2011.
november
1-től
kezdődően
a
Körjegyzőség dolgozóinak (6133. Jászszentlászló, Dózsa
Gy. u. 8. )munkaidejét az alábbiak szerint határozza meg:
hétfő 730 – 1600
kedd 730 – 1600
szerda 730 -1600 ügyfélmentes nap
csütörtök 730 – 1600
péntek 730 - 1330
Képviselő-testület megbízza a Körjegyzőt, hogy a
változást a Körjegyzőség Szervezeti és Működési
szabályzatán vezesse át.
Felelős: Kovács Tímea körjegyző
Határidő: 2011. október 31.
Kiss Melinda polgármester: Külterületen élő szülők részéről jelzés érkezett, hogy
igény lenne a gyermekszállításra. Az egyik dűlőből 9 gyerek járna be, a szülők még
fizetnének is a szállításért.
Régebben Deli Ottó hordta a gyerekeket az önkormányzat régi buszával, ez már
eladásra kerület azóta nem tudjuk megoldani a gyerekszállítást. Az alapszolgáltatási
Központ busza 8 személyes, és ez elsősorban az idősek szállítását oldja meg, és
csak szabad kapacitástól függően szállítana gyerekeket.
Nagy András képviselő: Jelen pillanatban nincs járművünk. Csak földúton menve a
busz 5 év alatt tönkre menne. Most nem tudunk költeni buszra én úgy látom, + még
sofőrt is kell alkalmazni, ezek nagyon magas költségek. Inkább az eddig adott
támogatást emeljük meg nekik, és oldják meg a szülők saját erőből.
Hajagos-Tóth István képviselő: Nem hiszem, hogy ezt most meg tudjuk oldani.
Régebben is megoldották saját maguk, pedig akkor még több tanyán élő gyerek volt.
Én is azt javaslom inkább, hogy továbbra is adjuk a támogatást.
Kiss Melinda polgármester: Eddig 10.000,-Ft volt a támogatás, ezt javaslom
12.000,-Ft-ra felemelni és ezt évi három alkalommal lehetne a rászoruló családnak
adni. Konkrét megkeresés 3 családtól érkezett, ezért éves szinten 108.000,-Ft
kiadást jelentene az önkormányzatnak ez a támogatási forma.

Képviselők egyet értenek a javaslattal, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozzák
184/2011.(X.12.) határozat
Külterületen élő gyermekek szállítási
költségeinek támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat éves költségvetése terhére a
külterületen élő gyermekek szállításához, családonként
éves szinten 3 x 12.000,-Ft támogatást biztosít.
Megbízzák a polgármestert, hogy a szociális ügyeket
intéző kollégával egyeztessenek a támogatandó
családokat illetően, majd intézkedjen a támogatások
utalványozásáról.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: folyamatos
Bozóki Edit képviselő: Csütörtökön 1400 órakor a Művelődési Ház garázsában
vásár lesz, ahol az iskola kiselejtezett bútorai kerülnek értékesítésre. Ez a vásár az
iskola udvarának balesetmentes kialakítását segítené elő. Ehhez kapcsolódik a
téglajegy akció. Ez annyit jelent, hogy azok, akik támogatni szeretnék az iskolát,
téglajegyet vásárolhatnak. Egy téglajegy 250,-Ft, mindenki támogatására számítunk.
Kiss Melinda polgármester: Tanyaprogram pályázatot nyújtunk be, hogy tudjunk
venni egy traktort. A pályázatot új traktorra, fűkaszára és tárcsára adtuk be.
December körül lesz döntés, ha nyerünk, akkor januárban már vásárolhatunk.
Több hozzászólás, észrevétel, kérdés nem lévén, polgármester Asszony a nyílt
testületi ülést berekeszti.

K.m.f.

Kiss Melinda
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

