JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2011.
március 24-én 1400 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: FALUHÁZ Móricgát (Móricgát, Deák F. u. 26/B.)
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
KAPUS Krisztián

körjegyző
országgyűlési képviselő

Kiss Melinda polgármester Asszony köszöntötte Kapus Krisztián országgyűlési
képviselő Urat a és a megjelent képviselőket, megállapította, hogy a testület 100 %os megjelenéssel határozatképes.
Javasolta a meghívóban kiküldött napirendek mellé az alábbi két napirendet felvenni:
- Belső ellenőrzési terv módosítása.
- Pályázati kiírás civil szervezetek anyagi támogatására.
Képviselők a plusz napirendek felvételét elfogadták, és a napirendeket az alábbi
sorrendben tárgyalták:
1./ Háziorvosi álláshelyre jelentkező orvosok
személyes bemutatkozása.

Kiss Melinda
polgármester

2./ Jászszentlászló Község Képviselő-testülete
és intézményei Szervezeti és Működési
Szabályzatának megalkotása
(írásos előterjesztés)

Kovács Tímea
körjegyző

3./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló rendeletének módosítása
(írásos előterjesztés)

Kovács Tímea
körjegyző

4./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete, új iparűzési adóról
szóló rendeletének jóváhagyása
(írásos előterjesztés)

Kovács Tímea
körjegyző

5./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete anyakönyvi rendeletének
megalkotása.
(írásos előterjesztés)

Kovács Tímea
körjegyző

6./ Jászszentlászló községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011-2015. közötti gazdasági
programjának elfogadása
(írásos előterjesztés

Kiss Melinda
polgármester

7./ Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
benyújtása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

8./ Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
(írásos előterjesztés)

Kovács Tímea
körjegyző

9/ Jászszentlászló Községi Önkormányzat
belső ellenőrzési terv módosítása
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

10./Pályázat kiírása civil szervezetek támogatására
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

11/ E g y e b e k
- Pásztor János Jászszentlászló, Dózsa Gy. u 10. szám alatti lakos panasza.
- Római Katolikus Plébánia Jászszentlászló, alkotmány u. 11. anyagi
támogatás kérelme.
- Református Egyházközség anyagi támogatás kérelme.
- Orvosi rendelő kialakítása, Jászszentlászló, Rákóczi u. 2. szám alatt.
- Községek Országos Önkormányzati Szövetsége tagdíj befizetése.
- BKM-I Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottság,
anyagi támogatás kérelme
- Serdülő labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás kérés
12/ Szociális kérelmek elbírálása
(zárt ülés keretében)

Kovács Tímea
körjegyző

1. Napirend
Háziorvosi álláshelyre jelentkező orvosok személyes bemutatkozása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Polgármester Asszony kezdésként összefoglalta az eddig történteket.
Az mindenki számára ismert, hogy a település háziorvos hiánnyal küzd, mivel Dr.
Rácz György egészségi állapotának megromlása miatt 201. október 30-val felmondta
tevékenységét. Már ezt megelőzően is, de ettől az időponttól kezdődően Dr.
Hajagos-Tóth Sándor háziorvos feladata lett Jászszentlászló teljes lakosságának
egészségügyi ellátása, ami lássuk be egy idő után már igen megterhelő feladat.
A község vezetése több csatornán keresztül próbált megoldást találni, de a
remények ellenére ez nem lett gyors folyamat. Még a múlt év végén volt egy
jelentkezők, személyesen is találkoztunk vele, de aztán valahogy elfogyott az
érdeklődése.
Néhány héttel ezelőtt, viszont pár nap leforgása alatt két doktor is jelentkezett az
ellátandó feladat betöltésre. Mindketten fiatalok, agilisek, viszont egyikük sem
rendelkezik még a háziorvosi álláshely betöltéséhez szükséges licenszvizsgával.
Személyesen is találkoztunk már a doktorokkal, mindketten szimpatikus, dinamikus
emberek. Ahhoz, hogy dolgozhassanak mentorokra volt szükség, ezért Dr. Bencze
Miklósnak,
Dr. Tóth Tibor, míg Dr. Faddi Zoltánnak Dr. Kiss Tibor a mentora.
És most néhány elképzelés a jövőre nézve. Bencze Miklós 2 délután helyettesítené
H. Tóth doktort 2-3 órában.
Faddi Zoltán teljesen átvenné a rendelési időt, egyedül vinné a körzetet.
Az ellátandó feladathoz segítséget is kérnek a jelöltek, mégpedig Bencze Miklós azt
kérte először, hogy 2 évig az önkormányzat vállalja fel a rendelő rezsiköltségét + a
takarítást, aztán ezt az időt 1 évben jelölte meg. Kérte még, hogy az önkormányzati
lakást újítsuk fel, ami az elképzeléseit tekintve kb. 1.6 millió forintba kerülne.
Faddi Zoltán segítséget kér 7-8 hónapra a rezsiköltséghez, vagy asszisztens
béréhez. Minden nap átjárna Szegedről. Térítésmentesen vállalná a gyermekorvos
helyettesítését, a külterületen élő lakókat havonta egyszer meglátogatná, a
későbbiekben gondolkodik magánrendelés kiépítésében is jelenleg 6 ügyeletet, lát el.
Természetesen bármelyik doktor lesz alkalmazva, mindenképpen kell próbaidő is.
Nagy András: Azt lenne fontos megtudni, hogy mik a hosszú távú terveik?
Kiss Melinda: Mindkét jelölt hosszú távra gondolkodik, minimum 5 évet mondtak, és
mind a két jelölt vállalkozásba venné át a praxist.
Kapus Krisztán országgyűlési képviselő Úr: Manapság már nincs „röghözkötés”.
Ha 1-2 év múlva valamelyik orvosnak jobb állásajánlatot tesznek, akkor el fog menni,
és ez érthető is. Nem lehet elvárni senkitől, hogy maradjon itt örökre.

Behívták Dr. Bencze Miklóst
Bencze Miklós: Amíg tudomásomra nem jutott ez a lehetőség, addig nem
gondolkodtam
praxisban.
Az alábbiakban kérnék segítséget: felszerelés,
takarítónő, rendelő „rezsije”
szolgálati lakás tatarozása.
A munkám mellett a feleségemmel szeretnénk részt venni aktívan a közéletben is.
Gondolok itt pl. iskolában egészségmegőrző – megelőző foglalkozások tartására.
Hajagos-Tóth István: Mennyire gondolják komolyan a letelepedést?
Bencze Miklós: Eredeti elképzelésem az volt, hogy külföldön dolgozzam. De erről a
gondolatról lemondok. Teljes letelepedésben gondolkodunk.
Nagy András: Gyakorlati időből többet tudna-e itt tölteni? (Szeged, Kiskunhalas
körház)
Bencze Miklós: Jelenleg a heti 2 délutánt tudom biztosan mondani.
Tóthné Frank Anikó: Úgy tudom, hogy jelenleg nem kell rendelő, mivel a H. Tóth
doktor Úr rendelőjében lenne a helyettesítés megoldva.
Bencze Miklós: Igen.
Tóthné Frank Anikó: 1200 – 1600-ig lehetne-e rendelés?
Bencze Miklós: Kb. 1400 órától lehetne megoldani a gyakorlati idők miatt.
Kapus Krisztán országgyűlési képviselő Úr: Ha Ön volna most a helyünkben, és
döntenie kellene, a lakosság érdekeit, maximálisan szem előtt tartva kit választana?
Azt, aki heti két alkalommal 2-3 órát töltene itt, vagy azt, aki a hét mindennapján
rendelne?
Bencze Miklós: Az utóbbit természetesen. – Bencze Miklós távozott az
ülésteremből.
Behívták Dr. Faddi Zoltánt
Tóthné Frank Anikó: Honnan hallotta a lehetőséget, Mi volt csábító?
Faddi Zoltán: Jó kapcsolatban vagyok a háziorvosokkal. Többek között Vezendi
Bélával is.Ő hívta fel a figyelmemet. Számomra szimpatikusabb kisebb településen
dolgozni, mint nagyvárosban.
Kapus Krisztán országgyűlési képviselő Úr: Azt várják el az orvostól, hogy időben
érkezzen meg a rendelésre. Számíthatnak-e a pontos érkezésre, rendelésre?
Faddi Zoltán: Igen, már az útvonalakat is átnéztük. Erre ígéretet tudok tenni, hogy
pontosan érkezem.

Nagy András: Hosszú távra tervez-e? Mikortól vállalkozás?
Faddi Zoltán: Tervezni hosszú tárva tervezek. 2001. december 1.-től kezdeném a
vállalkozást
Bozóki Edit Etelka: Szakmai tapasztalatok az elmúlt 5 évben?
Faddi Zoltán: Bács-Kiskun, Csongrád megyében helyettesítés, sürgősségi ügyelet,
szülészet-nőgyógyászati osztályon gyakorlat.
Hajagos-Tóth István: Letelepedne-e a későbbiek során?
Faddi Zoltán: Belefér, de ennyire előre még nem akarok tervezni.
Kapus Krisztán országgyűlési képviselő Úr: külterületen lakók vállalása?
Faddi Zoltán: Havonta egyszer szeretnék szűrést. Ebben majd segítséget kérnék,
hogy hol lenne praktikus, illetve helybe menni a tanyai lakossághoz.
Kiss Melinda: tanyagondnok, mezőőr, rendelkezésre áll.
Faddi Zoltán távozott az ülésteremből
Seres János: Mind a két jelölt szimpatikus, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ha
Bencze doktor kerül ide, akkor az ellátás helyzete nem sokban fog változni. De ha
van más, aki teljes időben tudná végezni a feladatot, akkor Ő jobb lenne.
Tóthné Frank Anikó: ismerve a helyi lakosok mentalitását, a Bencze doktor Úr már
néhány személyt ismer, ez bizalom szempontjából fontos lehet.
Nagy András: Bizonytalanság van bennem. Bencze Miklós mellett szól, hogy már
dolgoztam vele, és lelkiismeretes, felelősségteljes embernek ismertem meg.
Hajagos-Tóth István: Szívem szerint Bencze doktort választanám, de nem tudom,
hogy ezzel most orvosoljuk-e a problémát?
Kiss Melinda: A többi orvossal egyeztetve, betegeknek ez nem megoldás, mivel
nem jelent plusz rendelési órát, és így is nagy az elégedetlenség már.
Hajagos-Tóth István: Rendelő kérdés?
Kiss Melinda: Az egészségház épületében lenne kialakítva a rendelő. Az ÁNTSZ,
műszaki hatóság elfogadta, a tervrajz is készen van már.
Horváth Lajos: Két hónap alatt kivitelezhető az átalakítás. Június elején már ott
működhet a rendelés.
Kiss Melinda: A köztes időben, abban a durván 1 hónapban talán a fogorvosi
rendelőben lehetne az ellátást megoldani, már az ÁNTSZ. felé is jeleztem.

Horváth Lajos: Faddi doktor Úrnak van 5 éves tapasztalata, már sok helyen
bizonyított. Ő, szinte azonnal tudna kezdeni, és ezt már a falu lakosai nagyon
szeretnék!
Faddi doktor széles skálát ölel fel a gyógyítás terén, lévén, hogy nem zárkózik el az
alternatív megoldásoktól sem
Bencze doktor Úr esetében fontos, hogy személyes kötődése van ide a családi
„gyökerek”, de csak erre nem szabad támaszkodni, és Ő még a szolgálati lakásra is
sok pénzt akar költetni.
Én egy helyi vállalkozóval, (festővel) megnézettem, egy tisztasági festés tényleg
ráférne. De nem gondolnám, hogy 1,6 millió forintot kellene rákölteni a lakásra.
Bozóki Edit Etelka: Fontosak a „gyökerek” is, de mindenki azt kérdezi, hogy mikortól
lesz már orvosunk. Faddi doktornál szimpatikus, hogy az idősekre kiemelten figyel,
megpróbál közös hangot találni velük, nekem szimpatikus gondolat a tanyán élők
körbe látogatása, a rendszeres szűrések, alternatív gyógymódok gondolata.
Hajagos-Tóth István: Ha Faddi doktor azonnal tudna kezdeni jelen pillanatban a
lakosság szempontjából Ő lenne a megoldás.
Kapus Krisztán országgyűlési képviselő Úr: A kéréseknél el kell dönteni, hogy
vagy az asszisztens bérét, vagy a rezsit fizesse az önkormányzat.
Kovács Tímea: OEP finanszírozásból levesszük az asszisztens bérét, a többivel a
doktor gazdálkodhat.
Kiss Melinda: Ha az asszisztenst az Ő béréből vesszük le, akkor a rezsit álljuk.
Nagy András: Próbaidő?
Kiss Melinda: Az önkormányzat december 1.-től köt szerződést a doktorral, addig, a
mentorral, így majd csak december 1. után köthetünk próbaidős szerződést a
doktorral
Ezt követően polgármester Asszony kérte a testületi tagokat, hogy az elhangzottak,
és a személyes tapasztalatok alapján hozzák meg döntésüket.
Polgármester Asszony, szavazásra tette fel a kérdést. Szavazzon az, aki azzal ért
egyet, hogy dr. Faddi Zoltánnal kössön majd az önkormányzat szerződést.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1
nem szavazattal döntött az alkalmazásról.
A nemmel szavazó képviselő, annyi kiegészítést tett, hogy elfogadja a többség
döntését.

47/2011. (III.24.) számú határozat
Dr. Faddi Zoltán Mihály háziorvosi álláshelyre
benyújtott pályázatának elbírálása.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a jászszentlászlói 1. számú háziorvosi körzet
álláshelyére érkezett pályázatokat elbírálta, és a
benyújtott szakmai önéletrajzok, illetve a személyes
beszélgetések alapján, a háziorvosi álláshelyre
Dr. Faddi Zoltán Mihály
(Kiskunhalas, 1980. 06. 20. an: Szvétek Jolán diploma
száma 6/2006. nyilvántartási szám: M67082) pályázatát
fogadta el.
Megbízzák a polgármestert, hogy a doktor Úrral a
feladat ellátási szerződést 2011. december 1.-től kösse
meg.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2011. november 30.
Kapus Krisztán országgyűlési képviselő Úr: Javasolta, hogy a testület ne
nyertest, illetve vesztest hirdessen, hanem sorrendet állítson fel. Emberibb, és ha
esetleg az első jelölt valamilyen oknál fogva mégsem kezdené meg háziorvosi
tevékenységét, akkor ott van a második, akivel fel lehet venni a kapcsolatot.
Nagy András: Szerinte az eredmény közlése, emberibb lenne, ha a jelölteket a
polgármester Asszony behívná az irodájába, és ott beszélnék meg a döntést.
Kiss Melinda. A javaslatot elfogadta és 1440-kor szünetet rendelt el.
Polgármester Asszony, alpolgármester Úr, országgyűlési képviselő Úr bevonultak a
polgármesteri irodába.
Seres János képviselő Úr 1442-kor távozott az ülésről.
Képviselő-testület 1510-kor folytatta tovább a testületi ülést.
Polgármester Asszony felhívta a testület figyelmét, hogy Faddi doktorral csak 2012.
január 1.-től tudnak szerződést kötni, tehát a köztes időt helyettesítéssel kellene
megoldani. Erre a feladatra az előzetes egyeztetések alapján Dr. Kiss Tibor
kiskunmajsai orvos, illetve az általa működtetett Bt. lenne alkalmas, mivel Faddi
doktor önállóan nem láthat el körzetet, csak mentorral, jelen esetben Dr. Kiss
Tiborral. Ennek értelmében május 1. és december 31. közötti időre helyettesítő
háziorvosi ellátás biztosítására kell megállapodást kötni, melyhez szükséges a
képviselő-testület támogató határozata.

Képviselők az elhangzottakat tudomásul vették, és a helyettesítési szerződéshez 6
igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták.
48/2011. (III.24.) számú határozat
Háziorvosi helyettesítésre szerződés
kötés, a Dr. Kiss és Társa Medicin Bt-vel
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete a jászszentlászlói 1. számú háziorvosi körzet
ellátására 2011.május 1. és 2011. december 31. között
helyettesítői szerződést köt Dr. Kiss és Társa Medicin
Bt. (Kiskunmajsa, Deák Ferenc u. 23.) képviseletében
Dr. Kiss Tiborral.
Megbízzák a polgármestert a helyettesítési szerződés
önkormányzat nevében történő aláírására.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2011. április 30.

2. Napirend
Jászszentlászló Község Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatának megalkotása
Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Körjegyző Asszony ismertette a képviselőkkel, hogy az újonnan megválasztott
testület Ügyrendi Bizottságának feladata illetve kötelezettsége, a megalakulástól
számított hat hónapon belül az SzMSz felülvizsgálata.
Ebben az évben a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően az a megoldás a
legmegfelelőbb, hogy egy új SzMSz került összeállításra. Racionálisan, konkrétan
tartalmazva azokat a jogosítványokat, kötelezettségeket, amik a testületre és az
önkormányzat szerveire vonatkoznak.
A testületi ülést megelőzően az Ügyrendi Bizottság ülésezett, véleményezte az
előterjesztést, az általuk tett észrevételek, kiegészítések figyelembe vételével került a
testület elé a tervezet.
Kérte a testülettől, hogy amennyiben kérdés, kiegészítési javaslat van, azt tegyék
meg.
Képviselő-testület több tagja jelezte, hogy az önszerveződő közösségek
képviselőinek is biztosítani kell a testületi ülésen való részvételt, tanácskozási joggal,
abban az a esetben ha őket érintő napirend kerül tárgyalásra.

Körjegyző Asszony a kiegészítést tudomásul vette és a tervezetbe a javaslatot
folyamatosan be is építette.
Több kiegészítés nem volt. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi önkormányzati rendeletet
alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

3. Napirend
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A szociális rendelet módosításához külön kiegészítést nem kívánt tenni a körjegyző
Asszony, de természetesen, a felmerülő esetleges kérdésekre válaszol.
A testület az írásos előterjesztést elfogadta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011. (III.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)

4. Napirend
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, új iparűzési adóról
szóló rendeletének jóváhagyása.
Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy András képviselő Úr a kedvezmények lehetőségét hiányolta, pl., ha valaki 5 főt
alkalmaz.
Kiss Melinda polgármester Asszony válaszolt, miszerint nincs egyéni kedvezmény
biztosításra lehetőség csak egységesen.

Kapus Krisztián országgyűlési képviselő Úr véleménye, hogy az önkormányzatok
bevételének legfontosabb pillére az iparűzési adó. Ennél az adónemnél akkor lehet
majd csak kedvezmények adásáról, illetve adómérték csökkenésről szó, ha magas
az adóbevétel. Ez lehet, azért mert nagy cégek vannak jelen, illetve sok vállalkozás
települ a községbe. Tehát Ő egyelőre, türelemre inti a testületet a kedvezmények,
illetve egy esetleges csökkentés tekintetében.
Képviselők részéről több észrevétel nem volt. Jászszentlászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
rendelet alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

5. Napirend
Jászszentlászló Községi
rendeletének megalkotása.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

anyakönyvi

Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Körjegyző Asszony csak annyi kiegészítést kívánt tenni, hogy ez egy teljesen új
rendelet, melynek megalkotása nem lehetőség, hanem kötelezettség, és a
szolgáltatási díjakat próbálta a helyi viszonyoknak megfelelően kialakítani.
Képviselő-testületnek az előterjesztéshez kérdésük, észrevételük nem volt, és 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkották:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés szolgáltatási díjairól
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

6. Napirend
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-2015. közötti
gazdasági programjának elfogadása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Polgármester Asszony csak annyit fűzött az írásos anyaghoz, hogy ez egy nagyon
szigorú, pontokba szedett elképzeléssor. Természetesen az lenne a legideálisabb,
ha minden megvalósulhatna, de ennek vannak emberi, gazdasási, társadalmi

feltételei. Ez a ciklus alatt természetesen változhat, de jelen pillanatban az aktuális
lehetőségek mutatók tükrében, ez megvalósítható programnak tűnik. Amennyiben
egyet értenek vele, úgy kérte, hogy határozattal hagyják azt jóvá.
Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
49/2011. (III.24.) számú határozat
Önkormányzat gazdasági programjának
jóváhagyása.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91. § (6) – (7) bekezdésében foglaltak
alapján

Jászszentlászló

községi

Önkormányzat

2011.–2015. közötti gazdasági programját jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2011. április 11
Kiss Melinda polgármester

7. Napirend
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Polgármester Asszony elmondta, hogy a Művelődési Házra működési engedélyt
kértek. A fűtéskorszerűsítésre pályázatot tud az önkormányzat benyújtani. Mivel az
épület újbóli megnyitása új közösségi színtér kialakításának minősül, így nagyobb
összegre tudunk pályázatot benyújtani. A pályázat úgy működik, hogy az
önkormányzat által felajánlott önerő összege mellé a kiíró mellé teszi egy összeget,
összeget, és így együttesen lehet fejlesztésre felhasználni. A körjegyző Asszonnyal
történő egyeztetés után 300.000,-Ft önerőt javasolt a polgármester Asszony. Nyertes
pályázat esetén az összeg műszaki és számítástechnikai eszközök, valamint bútor
beszerzésére lenne fordítva.
Képviselők egyhangúlag támogatták az előterjesztést és az önerő összegére tett
javaslatot és 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:

50/2011. (III.24.) számú határozat
Közművelődés Érdekeltségnövelő
pályázat benyújtása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

testülete

közművelődési

a

támogatásról
alapján

szóló

Önkormányzat

Képviselő-testülete

érdekeltségnövelő

4/2004.(II.20.)

Jászszentlászló

Képviselő-

NKÖM

rendelet

Községi

Önkormányzat

(I.26.)

önkormányzati

1/2011.

rendelet 6. §. (1) bekezdés b.) pontjában új közösségi
színtérként kijelölt Művelődési Ház (Jászszentlászló,
Kossuth u. 7.) műszaki, számítástechnikai és bútorzat
beszerzésére pályázatot nyújt be.
A pályázat benyújtásához szükséges saját forrás
mértéke 300.000,-Ft, melyből 160.000,-Ft-ot pályázati
céltartalékból,

közművelődési

140.000,-Ft-ot

tevékenységek támogatása szakfeladatról biztosítja.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat
összeállítására és benyújtására.
Határidő:
Felelős:

8. Napirend
Kiskunmajsai
módosítása

Többcélú

Kistérségi

2011. március 25.
Kiss Melinda polgármester

Társulás

Társulási

Megállapodásának

Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Körjegyző Asszony az írásban kiküldött anyaghoz külön kiegészítést nem tett, kérte a
testülettel a Társulási megállapodás módosításának elfogadását.
Jászszentlászló község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:

51/2011. (III.24.) 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. március 31.

9. Napirend
Jászszentlászló Községi Önkormányzat belső ellenőrzési tervének módosítása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Polgármester Asszony tájékoztatta a testületet, hogy az eddig belső ellenőrzést
végző Kócsóné Kürti Máriával az ellenőrzési szerződése megszűnt a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó településeknek, szinte velünk utolsóként. Az
indok a következő, Kócsóné Marika hosszú éveken keresztül végzett ellenőrzési
feladatokat az intézményeknél, így az Alapszolgáltatási Központnál is, és ennek
ellenére mindenki számára ismeretes, hogy milyen hiányosságok derültek ki, az
elmúlt évben, és ennek következtében milyen nehéz feladattal kezdett az új testület.
Az új ellenőri szerződést a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
–vel (2373. Dabas, Tavasz u. 3.) kötött a kistérség.
Az új szerződés adta a lehetőséget, hogy a belső ellenőrzés ne a zárszámadás
felülvizsgálatára korlátozódjon, hanem egy súlyponti elem az általános iskola
működését, gazdálkodását vizsgálja meg, lévén, hogy ez az a terület ahol nagy
számban fordulhatnak elő hibalehetőségek, aminek feltárása, elhárítása elsődleges
fontosságú az önkormányzat számára.
Ahhoz, hogy az ellenőrzés megvalósulhasson, szükség van a belső ellenőrzési terv
módosítására, amihez most kéri a testület támogatását.
Képviselők az elhangzottakat tudomásul vették és 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozták:

52/2011. (III.24.) határozat
Jászszentlászló községi Önkormányzat
belső ellenőrzési tervének módosítása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 177/2001. (XI.25.) számú határozat 2. számú
mellékletének 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek:
Szent László Általános Iskola
Tanügy-igazgatási Folyamatok
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött
Időszak):
Célja: annak megállapítása, hogy az iskola létszám- és
bérgazdálkodása, a túlórák és helyettesítések rendje, a
kötelező tanítási időkeret elszámolása megfelelnek-e a
hatályos jogszabályoknak, a fenntartói döntéseknek.
Tárgya: a létszám és bérgazdálkodás, túlórák és
helyettesítések vizsgálata
Időszak: 2010/ 2011tanév I. félév
Azonosított kockázati tényezők (*):
- Erőforrás-gazdálkodás
szabálytalanságában
kockázatok

rejlő

Az ellenőrzés típusa (**):
Típusa: Szabályszerűségi, teljesítmény-ellenőrzés
Módszerei: Dokumentumok szúrópróbaszerű ellenőrzése.
Interjúkészítés
Az ellenőrzés ütemezése (***):
2011. április hó. Jelentés: 2011. május 15-ig.
Erőforrás szükségletek (****):
8 belső ellenőri nap.
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet
megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés
dokumentumai.
** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések
elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési
erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.
Határidő:

2011. május 31.

Felelős:

Kovács Tímea körjegyző

10. Napirend
Pályázat kiírása civil szervezetek támogatására.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Polgármester Asszony tájékoztatta a képviselőket, hogy több civil szervezet kereste
már meg írásban, anyagi támogatást kérve.
A költségvetés adta lehetőség figyelembe vételével azt javasolta, hogy pályázati
felhívást kellene közzé tenni, melyben a civil szervezetek anyagi támogatási igénye
lenne elbírálva.
A költségvetésben 500.000,-Ft van ilyen célra elkülönítve. Azt javasolta, hogy a
pályázható összeget 50.000,-Ft-ba maximálják.
Képviselők a szóbeli előterjesztést elfogadták, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozták
53/2011. (III.24.) számú határozat
Pályázati kiírás civil szervezetek
támogatására
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek támogatására a 2011. évi
költségvetésében pályázati alapot képez 500.000,-Ft,
azaz ötszázezer forint összegben.
A

megpályázható

támogatás

maximális

összege

50.000,-Ft azaz ötvenezer forint, ezzel is lehetőséget
biztosítani, minél több kérés támogatására.
Megbízzák a körjegyző Asszonyt, hogy a pályázati kiírást
állítsa össze, és tegye közzé.
Felelős:
Határidő:

Kovács Tímea körjegyző
2011. április 20.

11. Napirend
Egyebek
- Pásztor János Jászszentlászló, Dózsa Gy. u 10. szám alatti lakos panasza.
- Római Katolikus Plébánia Jászszentlászló, alkotmány u. 11. anyagi

támogatás kérelme.
- Református Egyházközség anyagi támogatás kérelme.
- Orvosi rendelő kialakítása, Jászszentlászló, Rákóczi u. 2. szám alatt.
- Községek Országos Önkormányzati Szövetsége tagdíj befizetése.
- BKM-I Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottság,
anyagi támogatás kérelme
- Serdülő labdarúgó csapat működtetéséhez támogatás kérés
Polgármester Asszony ismertette, hogy az egyebekben jó néhány kérelem összejött,
de ezek megoldása gyors döntéseket igényel.
Először is Pásztor János Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti lakos
beadványát ismertette. Pásztor Úr a polgármesteri hivatal előkertjében lévő platánfa
kivágását, kéri, mivel sok levél áthullik az ő kertjébe, és a terjedelmes lombkorona
tavasztól, őszig leárnyékolja az udvarát. Kérelmét, vagy inkább felszólítását egy
szakvéleménnyel is alátámasztotta, miszerint a fa lehullott lombozata allergén
reakciókat okoz.
Polgármester Asszony elmondta, hogy felajánlotta az önkormányzat segítségét,
miszerint a lehullott lombot eltakaríttatja, illetve az átnyúló ágak egészséges határon
belül lemetszését megoldatja. A fa kivágását nem tartja indokoltnak, és a maga
részéről teljesen elhatárolódik ettől a megoldástól.
Képviselők teljes mértékben osztották polgármester Asszony véleményét. Tóthné
Frank Anikó képviselő Asszony szerint a fa védetté nyilvánítását kell kezdeményezni.
Az elhangzottak alapján Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
54/2011. (III.24.) számú határozat
Polgármestere Hivatal kertéjében
lévő platánfa védetté nyilvánítása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyhangú döntése értelmében nem kívánja
kivágni a Polgármesteri Hivatal előkertjében álló platánfát.
Felajánlja viszont azt a segítséget Pásztor János
Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti lakos
telekszomszédnak, hogy lombhullás idején, illetve egyéb
időszakban eseti kérésre a lehullott leveleket, ágakat
összeszedeti a szomszéd udvarán.
A Képviselő-testület kezdeményezi a platánfa védettség

alá vételét
Felelős: Kovács Tímea körjegyző
Határidő: folyamatos
Polgármester Asszony azzal folytatta az ülést, hogy a következő két egyházi
kérelem, automatikusan átkerül a pályázati kérelmekhez, és személyes ígéretet tett,
hogy a pályázati adatlapok eljuttatásáról gondoskodik.
Az egyebek napirendi pont sarkalatos része az orvosi rendelő kialakítása, az ülés az
háziorvosi állás betöltésének eldöntésével kezdődött, és most a rendelő minél előbbi
kialakításáról kell dönteni. Az orvos kereséssel párhuzamosan keresték a
legalkalmasabb helyet a rendelő kialakítására. Több lehetőség is felmerült, de a
legracionálisabbnak a jelenlegi egészségház átalakítása tűnik. Viszonylag kis
munkával és az ezzel járó felfordulással lehet a rendelőt kialakítani.
Az előzetes egyeztetési és tervezési elképzelések szerint a jelenlegi egészségház
lenne az 1. számú háziorvosi körzet rendelője, a jelenlegi szolgálati lakás pedig
egészségházzá lenne átalakítva.
Polgármester asszony azzal folytatta, hogy az átalakítást szerette volna pályázati
támogatással megvalósítani, de jelenleg nincs ilyen jellegű pályázati kiírás, az idő
viszont már nagyon sürget.
A már kialakított rendelő és egészségház külön-külön OEP finanszírozásához az
újonnan megépülő egészségháznak új címet kell képezni. Ez a lehetőség adott is
mivel az ingatant amin az épület áll két utca határolja és a megközelítés, illetve a
kapubejáró létesítése adott, de ehhez szükség van a testület hozzájárulására, hogy
ez a Kiskunhalasi Földhivatal ingatlan-nyilvántartásán is átvezetésre kerüljön.
Képviselők a hallottakat tudomásul vették, és támogatták, remélve, hogy az
engedélyezési illetve a kivitelezési munkák mielőbb elkészülnek.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban 6 igen
szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
55/2011. (III.24.) számú határozat
Jászszentlászlói 369 hrsz-ú ingatlan
nyilvántartási adataiban változás
átvezetése.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a jászszentlászlói 369 hrsz-ú
belterületi ingatlan két címen történő megjelölését
1./ Jászszentlászló, Rákóczi u. 4. (orvosi rendelő)
2./ Jászszentlászló, Bocskai u. 2/A. (egészségház),
az alábbi indokok alapján. Az ingatlant két utca határolja

és a tervezett orvosi rendelő építés miatt szükséges új
kapubejáró létesítése, mivel a háziorvosi rendelőt a
Rákóczi u. 4. szám alatt alakítják ki. Míg az áthelyezett
Egészségház a Bocskai utca felől lesz megközelíthető a
2/A. szám alatt.
Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a Körzeti
Földhivatalnál

az

ingatlan-nyilvántartási

átvezetés

ügyében járjon el.
Felelős: Kovács Tímea körjegyző
Határidő: azonnal
A következő kérések szintén anyagi jellegűek az egyik a Községek Kistelepülések
Országos Önkormányzati Szövetsége tagdíj befizetése iránti kérelme.
Polgármester Asszony úgy ítélte meg, hogy nem látja szükségszerűnek a tagság
fenntartását, mert az önkormányzat számára semmi olyan támogatást, segítséget
nem nyújt, amiért érdemes lenni fenntartani, ezért javasolta a testületnek a
szövetségből történő kilépést.
Képviselők a szóbeli előterjesztésben elhangzott érvelést elfogadták, és 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták.
56/2011. (III.24.) számú határozat
Községek Kistelepülések Országos
Önkormányzati Szövetsége tagság felmondás
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

egyhangú

Jászszentlászló
Községek

döntése

Községi

Kistelepülések

alapján

önkormányzat
Országos

kezdeményezi
kilépését

a

Önkormányzati

Szövetségéből.
A tagsági viszony megszüntetésével az ez évi tagdíjat
sem fizeti már az önkormányzat.
Megbízzák a polgármestert a kilépéssel kapcsolatos
dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kiss Melinda
azonnal

A másik kérelem a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Mezőgazdasági,
Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi és Természeti Katasztrófák Kárenyhítési
Bizottsága megkeresése. Polgármester asszony javasolta, hogy ide mindenképpen
kellene támogatást biztosítani. Lévén, már kapott is segítséget a település Tőlük, és
soha nem tudhatjuk, mikor szorulunk esetleg megint a támogatásukra. De ne kelljen,
a támogatási összeg akkor is jó helyre kerül, mert a Bizottság feladatellátása mindig
a rendkívüli helyzetek károsultjain segít.
A körjegyző Asszonnyal történt előzetes alapján 50.000,-Ft-os támogatást javasolt.
Képviselők teljes mértékben egyet értettek az elhangzottakkal és a tárgyhoz 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:
57/2011. (III.24.) számú határozat
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
Természeti Katasztrófák Kárenyhítési
Bizottsága anyagi támogatása
H a t á r o z a t
Községi

Jászszentlászló

Önkormányzat

Képviselő-

testülete egyhangú döntésével a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés

Természeti

Katasztrófák

Kárenyhítési

Bizottsága eredményes működéséhez 50.000,-Ft, azaz
ötvenezer forinttal járul hozzá.
Ezen

összeget

az

önkormányzat

2011.

évi

költségvetésében biztosítja.
Megbízza

a

polgármestert,

hogy

ezen

összeg

utalványozásáról intézkedjen.
Határidő:
Felelős:

2011. április 15.
Kiss Melinda polgármester

A végére maradt egy olyan kérdés, amiről már volt érintőlegesen volt szó, ez a
serdűlők edzésének finanszírozása. Konkrétan, hogy Seres János edzést végző
tanár ne saját pénzéből finanszírozza ezt.
Polgármester Asszony véleménye szerint, mivel a serdűlő csapat nagy számban az
általános iskola felső tagozatából kerül ki, így a pénzügyi rész is idetartozik.
Mégpedig, úgy, hogy az edzés szakkör keretében működhet, és így Seres János
óradíját így az általános iskola finanszírozhatja.
Képviselők az előterjesztéssel egyet értettek, racionális megoldásnak tartották és 6
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:

58/2011. (III.24.) számú határozat
Serdűlő labdarúgó csapat működésének
finanszírozása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

egyhangúlag

döntött

arról,

hogy

a

jászszentlászlói serdűlő futball csapat edzései a Szent
László Általános Iskolában szakkör keretében működjön,
mivel a csapat tagjainak többsége általános iskolai tanuló.
Az edzést végző Seres János óradíja (heti 4 óra) az
intézmény éves költségvetéséből kerüljön kifizetésre
2011. április 1-től.
Felelős: Kovács Tímea körjegyző
Határidő: 2011. április 1.
Több hozzászólás, kérdés, vélemény nem lévén polgármester Asszony a nyílt
testületi ülést berekesztette.

K.m.f.

Kiss Melinda
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

