JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2011.
május 31-én1740 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
KISS Melinda
HORVÁTH Lajos

polgármester
alpolgármester

BOZÓKI Edit Etelka
HAJAGOS-TÓTH István
NAGY András
SERES János
TÓTHNÉ FRANK Anikó
Képviselők
(7 fő 100 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea körjegyző,
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő
Polgármester Asszony megköszöni továbbra is a jelenlétet a képviselőknek, és
javasolja az írásban kiküldött napirendek tárgyalását.
A képviselők egyhangú jóváhagyása után a napirendeket az alábbi sorrendben
tárgyalják
1./ „Kiskun Kapitány” személyének
jelölése.
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

2./ Kiskun Idegenforgalmi Egyesülethez
csatlakozás
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

3./ „Jászszentlászló Községért”
kitüntetés adományozás
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ E g y e b e k
5./ Szociális kérelmek
(zárt ülés keretében)

Kovács Tímea
körjegyző

1. Napirend
„Kiskun Kapitány” személyének jelölése.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az írásos előterjesztés megítélésem szerintem,
tartalmaz miden, a jelölést érintő fontos momentumot, de amennyiben kérdés van,
szívesen válaszolok.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Engedjenek meg néhány összefoglaló
gondolatot a tárgyban. A Kiskun Önkormányzatok Szövetsége együttes jelölése
alapján lett jelölt Szépe Ferenc. Őt mindenki ismeri, mert nem csak Jászszentlászló,
hanem a környező települések életének is aktív résztvevője. A jelölést Kiskunmajsa,
Jászszentlászló és Kiskunfélegyháza egyhangúlag jóváhagyta. A jelölés, illetve az
ezzel járó feladatok semmi költségterhet nem jelentenek Jászszentlászlónak.
Kérem Önöket támogassák, illetve határozattal hagyják jóvá a személyi jelölést!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos előterjesztés
és a szóbeli kiegészítések alapján 7 igen szavazattal, ellenszavazat bálkül az alábbi
határozatot hozza:
111/2011.(V.31.) számú határozat
„Kiskun Kapitány” személyének jelölése
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Község Önkormányzata javasolja és
támogatja Szépe Ferenc jelölését és megválasztását
Kiskun Kapitánynak 2011-ben, és egyben kéri a Kiskun
Önkormányzatok

Szövetségének

közgyűlését,

hogy

támogassa a Kiskun Kapitánynak Szépe Ferenc Urat.
Felelős:
Határidő:

Kiss Melinda polgármester
2011. augusztus 20.

2. Napirend
Kiskun Idegenforgalmi Egyesülethez csatlakozás
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Engedjék meg, hogy néhány mondatot
szóljak a tárgyhoz.

A lényeg az, hogy a létrejövő TDM egyesülethez való csatlakozásról kell dönteni.
Mint azt már a móricgáti testületi ülésen is elmondtam, ezt 3 kistérség alakítaná meg.
A Kiskunfélegyháza – Kiskunmajsa – Kiskunhalas tengely illetve az ehhez tartozó
települések részvételével. Az önkormányzat csak úgy tud ebben a szerveződésben
részt venni, ha a testület határozattal jóváhagyja a csatlakozási szándékot.
Kiskunmajsa perpillanat a történet „gyenge” pontja, mivel a testület egy része önálló
TDM alakításában gondolkodik, a másik fele csatlakozna a három Kistérség által
alakított egyesülethez.
A legfontosabb információ, hogy az együttgondolkodásról szól a TDM. Egyedül nincs
értelme a településeknek próbálkozni. Évi 20.000,-Ft tagdíjat kell fizetni.
Kiss Melinda polgármester: Minden település fel akar mutatni valami egyediséget,
prospektust akarnak, rajta egy útvonalat, hogy melyik településen mit érdemes
megnézni az adott településen. Ehhez kapcsolódóan idegenforgalmi adót lehet
bevezetni a szállásadóknak, ennek X %-a a tagdíj, vagy településenként 20.000,-Ft
Hajagos-Tóth István képviselő: Vállaljuk fel a 20.000,-Ft-ot, és ne sújtsuk a
lakosságot idegenforgalmi adóval.
Több vélemény nem lévén Kiss Melinda polgármester szavazásra teszi fel a kérdést:
Kíván-e Jászszentlászló csatlakozni az Idegenforgalmi egyesülethez?
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül támogatja a csatlakozást és ehhez az alábbi határozatot, hozza:
112/2011. (V.31.) számú határozat
Térségi TDM megalakuló szervezetéhez
történő csatlakozásra.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Község Képviselőtestülete támogatja az
Önkormányzat Térségi

TDM szervezetéhez történő

csatlakozását.
Határidő:
Felelős:

2011. június
Kiss Melinda polgármester

3. Napirend
„Jászszentlászló Községért”kitüntetés adományozása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Kiss Melinda polgármester: Az elmúlt testületi ülésen megalkottuk új rendeletünket
a kitüntetésről, most viszont javaslatot kérek, kitüntetett személyére.
Horváth Lajos alpolgármester: Rácz doktor Úr személyét javaslom
Kiss Melinda polgármester: már kapott 1998-ban..További javaslat?
Horváth Lajos alpolgármester: Most ez egy kicsit más lenne, másképp adnánk át.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: A kitüntetés nevén kell változtatni.
Nagy András képviselő: Adjunk „életmű” díjat idén.
Kiss Melinda polgármester: „Jászszentlászlóért Életmű díj” ebben az évben ezen a
címen adunk elismerést. Milyen ajándék legyen? Különleges pipa?
Nagy András képviselő: javaslatom egy váza, ráírva az elismerés.
Kiss Melinda polgármester: Felesége véleményét kikérjük. Vagy pipa, vagy váza.
Nagy András képviselő: Orvosok munkájának megbecsülése elmarad a
községben,.legyen egy közös ebéd július 1-én. Ezzel is megköszönve munkájukat.
Polgármester Asszony, szavazásra teszi fel a kérdést, ki ért egyet a kitüntetési
rendelet módosításával:
Képviselő-testület a módosítást egyhangúlag elfogadja és 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi módosító rendeletet alkotja:
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a “Jászszentlászló Községért”
kitüntetéseiről szóló rendelet módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A Képviselő-testület rendelete kihirdetésre kerül és 1800 órakor hatályba lép.
Polgármester Asszony következő kérdése, hogy ki ért egyet, azzal hogy 2011. évben
Dr. Rácz György háziorvos kapja a „Jászszentlászlóért Életmű Díj”-at .
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadja el a döntést, és
hozza meg határozatát:

113/2011. (V.31.) számú határozat
Dr. RÁCZ György részére
„Jászszentlászlóért Életmű Díj””
adományozása.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a “Jászszentlászló Községért” kitüntetésről
szóló rendelet módosításáról szóló 11/2011. (V. 31.)
önkormányzati rendelet 6/A. §--a értelmében
„Jászszentlászlóért Életmű Díj” -at”
adományoz
Dr. R Á C Z G y ö r g y r é s z é r e ,
munkásságának elismeréseként
Az elismerő címet 2011. június 25-én a Falunapi
ünnepség keretében kell a kitüntetett részére átadni.
Határidő:
Felelős:

2011. június 25.
Kiss Melinda polgármester

4. Napirend
Egyebek
Tóthné Frank Anikó képviselő: Le kellene fixálni a Faddi doktor rendelési idejét.
Amikor nincs itt, probléma van, sürgős esetben, addig amíg nincs központi ügyelet. Ő
most csak 4 órában rend el.
Kiss Melinda polgármester: Leülök Faddi doktor Úrra, hogy Ő ezt hogy látja?
Leegyeztetem.
Kiss Melinda polgármester: Rendelő kérdés! Kiadhatjuk a munkát? El lehet
kezdeni? Sajnos hiába vártuk, nem lett pályázat kiírva.
Képviselők egyöntetűen a munka elkezdéséről döntenek.
Következő megbeszélni való:
Falunap – POSTA
Idén lesz 125. éves a posta. Falunapon szeretnék megünnepelni.
A Falunap programja az alábbiak szerint alakul:
-

helyszín a sportpálya időpont 2011. június 25. szombat
900 Vass Zoltán emlékfutás

1000 POSTA 125 éves évfordulója – megnyitó a Művelődési Házban
„Díszposta”
Bélyeget szeretnének készíteni, és ehhez anyagi támogatást kérnek erről kell majd
döntenünk
-

-

1100 motoros felvonulás
1230 ebéd (itt még megoldásra vár, hogy ki főzzön)

Tóthné Frank Anikó képviselő: Ne kérjünk sokat az ebédér, mert mindig az volt,
hogy nem érezték magukénak a falunapot a község lakói.
-

1400 -1800-ig Programok
Közben a kitüntetés átadása
1830 Koncer ~ 40 perc a fellépő Csocsesz
1930 Tánc (standard, hastánc)
2130 Tűzijáték
2200 koncert – utcabál

A hangosításért varga Róbert lesz a felelős egész nap, sőt éjszaka is.
Az újságban közzé lesz téve a program.
Bozóki Edit képviselő: Vásárosok lesznek?
Kiss Melinda polgármester: Csak édesség, vattacukor. Leszabályoztuk, hogy
ezekből jöhet egy-egy, játékárus viszont nem.
A FÓKUSZ Takarékszövetkezet felajánlott 500 eFt-ot. Ami futja a tűzijátékot és a
koncertet
Tóthné Frank Anikó képviselő: Kérdésem nem a falunaphoz, hanem az
eggolsheiemi vendégek érkezéséhez kapcsolódik, hogy van-e feladata annak a
képviselőnek, aki nem fogad német vendéget?
Kiss Melinda polgármester: Mindenkit szeretettel várunk, de nem kötelező a
megjelenés.
És most térjünk kicsit vissza a postához. Említettem, hogy anyagi támogatást kérnek.
15-20.000,-Ft, körüli összeghatárig, erről kellene most döntenünk. Azért nem konkrét
összegről beszélünk, mert a támogatás ellenében az önkormányzat kapna egy
évfordulós napi bélyeget, és ennek a konkrét ára még nem ismert. Ezért szavazásra
teszem fel a kérdést, egy köztes támogatási összeg javaslatával. Tehát hányan
támogatják azt a javaslatot, hogy a posta 125. éves évfordulójának
megrendezéséhez az önkormányzat 18.000,-Ft támogatást adjon?
Képviselők a támogatási összeg javaslatot egyhangúlag elfogadják és 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül hozzák meg az alábbi határozatot:

114/2011. (V.31.) számú határozat
Posta ünnepi rendezvényének
anyagi támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete a POSTA működésének 125. évfordulójára
rendezett

ünnepség rendezéséhez 18.000,-Ft,

azaz

tizennyolcezer forint támogatást biztosit, az önkormányzat
éves költségvetési tartaléka terhére.
A támogatási összeg az évfordulóra készített napi
emlékbélyeg árát tartalmazza.
Határidő: 2011. június 25.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Horváth Lajos alpolgármester: A Sportegyesület nevében szeretném kérni a
testületet, hogy a költségvetésben elkülönített pénzalap terhére szíveskedjenek
200.000,-Ft támogatást biztosítani az egyesület számára. Ez az összeg tagdíjak, és
engedélyek, befizetéséhez szükséges.
Képviselők a támogatási kérelmet elfogadják és 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozzák:
115/2011. (V.31.) számú határozat
Jászszentlászlói Sportegyesület
anyagi támogatás kérelme
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete az önkormányzat éves költségvetésében
elkülönített pénzalap terhére a Jászszentlászlói
Sportegyesület részére
200.000,-Ft , azaz kettőszázezer forint
támogatást, biztosít.

Megbízzák

a

polgármestert,

hogy

megkötéséről

és

megállapodás

a
az

támogatási
összeg

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő: 2011. június 30
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Kovács Tímea körjegyző: Befizetési kötelezettséget állapított meg a Járóbeteg
szakellátó 477 eFt összegben.
Hajagos-Tóth István: Személyes tapasztalataim szerint rosszul működik a rendszer.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Nem elég rugalmasan történik az
ellátás? Panaszt kell tenni, azt írásba kell foglalni.
Ha a szolgáltatási szerződésben vállaltakat nem teljesítik, akkor miért fizessen az
önkormányzat?
A testületi ülésen további kérés, kérdés nem lévén Kiss Melinda polgármester a nyílt
testületi ülés berekeszti.

K.m.f.

Kiss Melinda
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

