JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2011. január 25én 1400 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
BAKODINÉ TÁBORI Leonóra
NAGYNÉ KÁSA Magdolna
BÁLINTNÉ BAJNÓCZI Edit
mb. vezető
DOBOS László igazgató
CSÚRI Ferencné óvodavezető

körjegyző
közművelődési referens
könyvtáros
Alapszolgáltatási Központ
Szent László Általános Iskola
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Kiss Melinda polgármester Asszony köszöntötte a képviselőket, és meghívottakat
megállapította, hogy a testület 100 %-os megjelenéssel határozatképes.
Javasolta a meghívóban kiküldött napirendek tárgyalását. A testület egyhangúlag elfogadta
és azt, az alábbi sorrendben tárgyalta:
1./ Közművelődési szakfelügyeleti
ellenőrzés megtárgyalása.
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

2./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő- testülete Közművelődési
rendeletének elfogadása.
(írásos előterjesztés)

Kovács Tímea
körjegyző

3./ Közösségi szintér használati szabályzata.
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ Községi Könyvtár nyitvatartási rendjének
módosítása.
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

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

Kiss Melinda
polgármester

6./ Informatikai feladatok végzésére
érkezett pályázatok elbírálása.
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

7./ Jászszentlászló, Rákóczi u. 52. szám
alatti ingatlan tulajdon jogának rendezése.
(írásos előterjesztés)

Kovács Tímea
körjegyző

8./ Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatási
kérelme
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

9./ E g y e b e k
10/ Szociális kérelmek elbírálása
(zárt ülés keretében)

Kovács Tímea
körjegyző

1. Napirend
Közművelődési szakfelügyeleti ellenőrzés megtárgyalása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Polgármester asszony az írásban kiküldött anyaghoz külön kiegészítést nem tett, de kérte,
hogy véleményezzék azt.
Képviselők, és a meghívottak részéről kérdés, észrevétel nem merült fel. A napirendhez
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül hozta az alábbi határozatot:
2/2011. (I.25.) számú határozat
Közművelődési szakfelügyeleti
ellenőrzés
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
közművelődési feladatellátás vizsgálatáról szóló jelentést
megtárgyalta. A jelentés alapján a következő intézkedéseket
hozza:
1. A Képviselő-testület, választási ciklusra szóló kulturális
koncepciót fogad el 2011. április 30-ig. A koncepció
előkészítésével megbízza a polgármestert, a közművelődési
szakalkalmazottat és a körjegyzőt.
2. Új helyi közművelődési rendeletet alkot jelen testületi
ülésen.

3. A Művelődési Ház belső felújítására pályázatot kíván
benyújtani, amennyiben lesz erre lehetőség. A felújításig csak
alkalmanként lehet használni. Addig a Közösségi Házat és a
Szent László Általános Iskola tornatermét lehet használni
kulturális célra.
4. Művelődési intézményt nem kíván a Képviselő-testület
létrehozni, továbbra is közösségi színteret működtet, és az, az
önkormányzat szakfeladatán jelenik meg.
5. A Képviselő-testület fontosnak tartja a civil szervezetek
támogatását. Az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe
véve igyekszik minden évben költségvetési rendeletében
pályázat keretében szétosztandó előirányzatot képezni. Mivel a
civil szervezetek támogatása nem kötelező feladat, ezért
hosszú távú elkötelezettséget nem vállal.
Határidő:
Felelős:

2011. április 30.
Kiss Melinda polgármester

2. Napirend
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Közművelődési rendeletének
elfogadása
Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Hajagos-Tóth István képviselő Úr örömmel vette, hogy a rendelet támogatja, illetve számít a
civil szervezetek közreműködésére a község kulturális életében. Véleménye szerint a
rendelet-tervezet teljes körűen összefogja a község lakosságát, korra, nemre tekintettel,
ezért elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Több észrevétel, hozzászólás nem volt. A tárgyban Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2011.(I.26.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A közművelődési rendelet elfogadását követően a közművelődési munkában aktívan
közreműködő meghívottak, elhagyták az üléstermet, Nagyné Kása Magdolna kivételével.
3. Napirend
Közösségi szintér használati szabályzata.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy András képviselő Úr hiányolta, hogy a Sportegyesület kimaradt a felsorolásból, ugyan
akkor, javasolta, hogy az 1. számú mellékletben egyszerűen „Civil szervezetek” – et kellene
írni és abba minden-és mindenki benne, van.

Polgármester Asszony elfogadta a kiegészítést, illetve a módosítást és ezek figyelembe
vételével kérte a testület döntését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosítások után 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
3/2011. (I.25.) számú határozat
Közösségi szintér használati
szabályzat jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete a közösségi szintér használatának szabályzatát a
mellékletekkel együtt elfogadja, és azt, 2011. február 1-től
hatályba lépteti.
Felelős:
Határidő:

Kiss Melinda polgármester
2011. február 1.
folyamatos

4. Napirend
Községi Könyvtár nyitvatartási rendjének módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony azt kérdezte, hogy szabadság ideje alatt, hogy lesz a
könyvtári szolgáltatás megoldva?
Polgármester Asszony elmondta, hogy Tarjányi Katalin is tud bizonyos esetekben segíteni,
illetve ki lesz írva, hogy szabadság miatt zárva.
Nem indokolt még egy személy felvétele, a feladatellátás egy személlyel is megoldható.
Több hozzászólás nem volt, Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
írásos előterjesztést elfogadva, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
4/2011. (I.25.) számú határozat
Nyilvános Könyvtár nyitvatartási
ideje
H a t á r o z a t
1. Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestülete a Nyilvános Könyvtár nyitvatartási idejét az
alábbiak szerint módosítja:
Hétfő
szünnap
Kedd
13-17 óra

Szerda
13-17 óra
Csütörtök
9-12 óra és 13-17 óra
Péntek
13-18 óra
Szombat
9-12 óra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Körjegyzőt, hogy a
változást
vezesse
át
Szervezeti
és
Működési
Szabályzaton
valamint
a
Könyvtár
használati
szabályzaton.
Felelős:
Határidő:

Kovács Tímea körjegyző
2011. január 31.

A határozat meghozatalát követően Nagyné Kása Magdolna távozott a Képviselő-testületi
ülésről.
5. Napirend
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy András képviselő Úr azt kérdezte, hogy tényleg végeznek-e belső ellenőrzést. Erre a
kérdésre a körjegyző Asszony válaszolt, miszerint folyamatosak az ellenőrzések, mivel mi
határozzuk meg, hogy mit ellenőrizzenek.
A napirendhez több kérdés, észrevétel nem volt és Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
5/2011. (I.25.) számú határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás módosítása

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: folyamatos
6. Napirend
Informatikai feladatok végzésére érkezett pályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Polgármester Asszony ismertette a testülettel, hogy 4 pályázat érkezett, de első körben egy
mellett sem volt árajánlat. A hiánypótlásra történő felhívás után három darab árajánlat
érkezett. Boda Csaba, Dobos László és Szabó Jenő részéről. Dobozi István nem adott
árajánlatot, valószínűleg azért nem, mivel a feladatellátás nem főállásban történik majd.
Nagy András képviselő Úr véleménye szerint nagyon „szétszórtak” az árajánlatok. Boda
Csaba ajánlata nagyon magas, Dobos László ajánlata pedig, csak egy területre szól.
Meglátása szerint fontos lenne, hogy egy ember oldja meg a feladatokat, ezért Ő
egyértelműen Szabó Jenő személyét találta alkalmasnak, már csak az árajánlatban szereplő
összegek figyelembe vételével is. Javasolta viszont, hogy a feladat ellátás rögzítésekor
konkrétumok legyenek leírva, az esetleges későbbi félreértések elkerülése végett is.
Polgármester Asszony szerint is magas a Boda Csaba által adott ajánlat, Dobos László meg
nem vállal el mindent, és ez így nem jó az Önkormányzatnak.
Szerinte a feladatellátást havi fix összegben kellene megállapítani.
Körjegyző Asszony elmondta, hogy eddig is havi fix összeg volt Nagy István esetében
2.350,-Ft/gép/hónap, de ez csak karbantartás volt. Az sem mindegy, hogy a továbbiakban,
vállalkozásban, vagy megbízási szerződéssel lesz a feladat megoldva.
Polgármester Asszony itt jegyezte meg, hogy Dobos László a honlap átadásáért 140.000,-Ftot kér.
Nagy András : vegyük meg a honlapot a Lacitól. Ő 100.000,-Ft-ot javasol érte.
Hajagos-Tóth István képviselő Úr is Szabó Jenőt tartaná a legmegfelelőbbnek az informatikai
feladatok ellátására.
Polgármester Asszony a hallottak alapján úgy döntött, hogy tárgyal Dobos Lászlóval és
Szabó Jenővel is
Jenőnek 50.000,-Ft az ajánlat és vállalkozóként adjon számlát.
A honlapért pedig 100.000,-Ft árat ajánl Dobos Lászlónak.
A kiküldött írásos előterjesztés és a szóban elhangzottak alapján az informatikai feladatok
ellátására benyújtott pályázatok tárgyában Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
6/2011.(I.25.) számú határozat
Önkormányzat és intézményeinél
informatikai feladatok ellátása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestülete
pályázatot
írt
ki,
az
önkormányzat
és
intézményinél,
informatikai
feladatok
ellátására
(számítógépek és kiszolgáló egységek karbantartása,
község honlapjának működtetése, frissítése, községi újság
szerkesztése).
A
kiírásra
beérkezett
3
db
értékelhető
pályázat
(bemutatkozás,
feladat-ellátásra
árajánlat)
elbírálását
követően
SZABÓ Jenő Jászszentlászló, Iskola u. 1.

szám alatti lakos pályázatát
számára a legkedvezőbbnek.
Megbízzák a polgármester
Asszonyt, hogy a nyertes
módját
tárgyalják
meg,
dokumentumokat szerkesszék
nevében, írják alá.
Határidő:
Felelős:

tartották az önkormányzat
Asszonyt és a körjegyző
pályázóval az alkalmazás
valamint
a
szükséges
meg és az Önkormányzat

2011. február 1.
Kiss Melinda polgármester
Kovács Tímea körjegyző

7. Napirend
Jászszentlászló, Rákóczi u. 52. szám alatti ingatlan tulajdon jogának rendezése.
Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Polgármester Asszony ismertette a képviselőkkel, hogy az eredeti elképzelés szerint az
ingatlanban tájházat akartak kialakítani.
A nagy esőzések miatt viszont kidőlt az egyik oldala, balesetveszélyessé vált, le kell bontani
az egész épületet.
Az előző testület vételi szándékot jelentett be az ingatlanra, amit vissza kellene vonni, ennek
jogi akadálya, hátránya nincs.
Körjegyző Asszony elmondta, hogy a Kincstár fogja az ingatlant lebontatni. Ahhoz viszont,
hogy később az Önkormányzatnak ebből semmilyen problémája kötelezettsége ne legyen,
most vissza kéne vonnunk a vételi szándékunkat.
Képviselők az előterjesztést elfogadták, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozták:
7/2011.(I.25.) számú határozat
Jászszentlászló, Rákóczi u. 52. szám alatti
Ingatlan tulajdonjog rendezése
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Jászszentlászló Rákóczi u. 52. szám (hrsz: 456) alatti
ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó kérelmét
visszavonja.
Megbízza a Körjegyzőt, hogy a szükséges lépéseket tegye
meg az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.
Határidő:
Felelős:

2011. február 15.
Kovács Tímea körjegyző

8. Napirend
Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatási kérelme.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Polgármester Asszony elmondta, hogy a Rendőrségtől érkezett kérelmet egyeztették a
körjegyző Asszonnyal, és úgy látták, hogy lehetőség van jelen helyzetben 100.000,-Ft
támogatás nyújtására
Hajagos-Tóth István egyetért a támogatással, de szeretné, ha egy körzeti rendőr napi 8
órában itt lenne. Az embereknek ez biztonságérzetet jelentene. Jelenleg nem „klasszikus”
értelemben vett körzeti megbízottunk van.
Polgármester Asszony válaszában elmondta, hogy beszélt Valkai Ottóval a Kiskunmajsai
Rendőrőrs parancsnokával és nyíltan elmondta ezt a problémát. Ő személy szerint 2 körzeti
megbízottat szeretne. A parancsnok elmondta, hogy emberhiány van náluk, és nagy kiadás
lenne Kiskunmajsa számára, Jászszentlászlón a Hunyadi utcában lévő kmb. iroda
fenntartása is. Megoldási lehetőségnek tartaná, ha csatlakoznánk a Kiskunhalason már
működő „zsaruprogramhoz”.
Mivel megoldás itt nem történt, így polgármester Asszony, írásban kívánja megkeresni a
Kiskunmajsai Rendőrőrs Őrsparancsnokát, hogy milyen feltételekkel tudnának biztosítani 2
rendőr körzeti megbízottat.
A témához több kérdés, kiegészítés nem volt, a támogatási kérelemre Jászszentlászló
Községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
8/2011.(I.25.) számú határozat
Kiskunmajsai Rendőrőrs 2010. évi
anyagi támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestülete a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Kiskunmajsai
Rendőrőrsének kérelmére
100.000,-Ft, azaz százezer forint támogatást
biztosít a 2011. költségvetése terhére.
Az anyagi támogatást az üzemanyag keret kiegészítésére
adja, remélve, hogy ez elősegíti a helyi rendőr körzeti
megbízottak hatékonyabb munkáját.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
megállapodást írja alá ezt követően a támogatási összeg
átutalásáról intézkedjen.
Határidő:
Felelős:

2010. március 31.
Kiss Melinda polgármester

9. Napirend
Egyebek
Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony a háziorvos helyzetről érdeklődött. Tudomása szerint
április 30-án lejár a támogatás. Az összeg 700 ezer forintról 350 ezer forintra csökken.
Hallomások alapján az is hír a faluban, hogy az 1-es háziorvosi körzetre április 1-től Annus
Ibolya fel van véve.
Polgármester asszony válaszolt a felvetésre, először is támogatás kiegészítésre nem kerül
sor, helyettesítés esetén a támogatás 1 évig jár.
Az elmúlt héten volt itt egy szegedi orvos, találkozott Hajagos-Tóth doktor Úrral is. A falu
tetszett neki. Licenc vizsgával még nem rendelkezik, ezen, vizsgája márciusban lesz.
A vizsga letétele előtt nem vállalhat munkát. Alkalmazása esetén mentor is kellene mellé.
Polgármester Asszony azt javasolta, hogy sikeres vizsga letételét követően
közalkalmazottként foglalkoztassák a doktort, minimum 3 hónap, esetleg 6 hónap
próbaidővel, és ez idő alatt még lehetne érdeklődni, jelöltet találni.
Az elhangzottakat a képviselők egyhangúlag elfogadták, és felhatalmazták a polgármester
Asszonyt a személyes tárgyalások lebonyolítására, illetve az alkalmazási íratok
előkészítésre.
A következő felvetést Bozóki Edit Etelka képviselő Asszony tette, mégpedig Sisák Sándor
ügyében. Elmondta, hogy a Tavasz utca végén lakik, tulajdonképpen a szabad ég alatt, és
az a kérdés, hogy tudunk-e valamit tenni az érdekében?
Tóthné Frank Anikó válaszolt, miszerint az Alapszolgáltatási Központba jár be ebédért.
Sokszor részeg, de bántani nem bánt senkit. Nagyon megszokta már ezt a szabad életet. Ő
így szeret és tud élni. Amikor jó állapotban van, akkor még eljár nádtetőket javítani.
Hajagos-Tóth István képviselő Úr szerint a gyerekekkel beszélni kellene róla, hogy kis is ő,
és hogy ne bántsák, ne szóljanak neki vissza. Osztályfőnöki óra keretében szerinte lehetne
erről beszélni.
Ezt követően Horváth Lajos alpolgármester Úr kérdezett arról, hogy kik laknak a sportpályán,
és milyen szerződéssel, ugyanis a Vasút u. 9. számra Sportegyesület címre érkezett egy
80.000,-Ft-os áramszámla.
Körjegyző Asszony válaszolt, hogy valamelyik évben Szekeres Szabolcs áramot köttetett le
a repülőtérhez, és ez annak a tartozása. Azért Vasút u. 9. mert oda van a Sportegyesület
bejelentve, és Ő ennek égisze alatt köttette le az áramot.
Szintén alpolgármester Úr jelezte, hogy tragikusan vasas a vizünk. Ennek demonstrálására
hozott egy műanyag üvegben vizet, aminek az alján szemmel láthatóan tetemes mennyiségű
vas rakódott le.
Nagy András képviselő Úr szerint időközönként át kellene mosatni a vezetéket és kiengedni
a kifolyóknál, hogy a pangó víz kiürüljön a rendszerből.
Polgármester Asszony elmondta, hogy ha emelnének az „arzén” limiten olcsóbb lenne a
tisztítóberendezés, mert a meghatározott értéket mi 1,5 %-kal lépjük túl.

Többen jelezték neki a faluban, hogy probléma van a vízdíj beszedéssel, mivel nem
rendszeres. Javaslata szerint az újságban meg kellene jelentetni, hogy melyik utcát mikor
szedik, illetve, hogy hol és mikor lehet pótlólag befizetni.
Következő probléma a dűlőút. Mégpedig a Nagy Gál felé. Nagy az árok amit be kellene
temetni, de számítások alapján csak az üzemanyag 250.000,-Ft-ba kerülne. Ha ezt most
bevállalja az önkormányzat, akkor ezzel elindít egy lavinát, mivel mindenki jönni fog és
követelőzni, de ehhez se, anyagi lehetőség se elég gép nincs, hogy ez most meg legyen
oldva.
Tavasszal, ha egy kicsit javul az idő, újra végig kell majd menni hengerrel az utakon.
A képviselők egyhangúlag elfogadták a hallottakat.
Seres János képviselő Úr sportrendezvényre hívta a képviselőket, ami 2011. február 19-én
1000 órától 20-án 1000 óráig tartana. Nonstop foci lenne 24 órán keresztül, és a számítások
szerint 100 ember kellene. Elképzelése szerint az iskolával és az óvodával közösen
szeretnék megszervezni már csak azért is, hogy minden korosztály részvételére lehetőség
nyíljon.
Véleménye szerint látványos, hangulatos és hagyományt teremtő rendezvény lehet.
Természetesen figyelembe véve azokat a biztonsági és egészségügyi követelményeket, ami
egy ekkora rendezvényhez elengedhetetlenül szükséges.
Mindenkit vár sok szeretettel!
Több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem lévén, Kiss Melinda polgármester Asszony a
nyílt testületi ülést berekesztette.

K.m.f.
Kiss Melinda
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

