Jakabszállás Község Onkormányzat
Képviselő-testülete
ülésének
jegyzőkönyve

11/2013. Július 30.

Jegyzőkönyv
Készült: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. Július 30-án
16.00 órakor megtartott rendkivüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Kocsis István, Konfár János, Tánczos László
képviselők és Szabó Mihály polgármester.
Meghívottak: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.
Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.
Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő
képviselő van jelen, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetönek
egyhangúlag elfogad.

Miklovicsné

Faragó

Rózsát javasolja,

akit a testület

Szabó Mihály elmondja, hogy az 1. napirendi pontot technikai okok miatt leveszi a
napirendről. Megkérdezi, hagy 82 előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e
hozzászólás, észrevétel, kiegészítés.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, Javasolja a Képviselő-testületnek a kiküldött
meghívóban szereplő napirendet a módosítás figyelembevételével tárgyalásra.
—

-

Napirendi pontok:
1. Szennyvízcsatorna hálózat építésből adódó feladatok.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
2. Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulási
Tanács által benyújtott pályázat végrehajtásából adódó feladatok.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
3. Belterületbe vonásra vonatkozó javaslattétel.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
4. Egyéb bejelentések, interpellációk.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
Az 1. napirendi pont tárgyalása technikai okok miatt levéve a napirendről.

2. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)
Szabó Mihály ismerteti a „Helvécia és Mikrotérsége Szocíális és Gyermekjóléti
gyermekjóléti
alapszolgáltatásainak és
szociális
Feladatellátó Társulása
keretében
projekt
alapellátásának infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű
beszerzendő Dacia Duster típusú gépjármű vételára Jakabszállás Község
Önkormányzatára jutó részének megelőlegezéséről szóló előterjesztést.
Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy a teljes összeget visszakapjuk,
megelölegezzük a beszerzést?

ha

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy 94,9 %-os mértékű támogatást kapunk vissza.
Tánczos László hangsúlyozza, hogy meg kell előlegezni a teljes összeget és a
végén kapjuk vissza a teljes összeg 94,9 %-át.
Szabó Mihály szavazásra kéri a testületi tagokat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6712013. (VIl.303 határozata
A „Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulása
szociális alapszolgáltatásainak és gyermekjóléti alapellátásának infrastrukturális
fejlesztése” megnevezésű projekt keretében beszerzendő Dacia Duster tipusú
gépjármű vételára Jakabszállás Község Onkormányzatára jutó részének
megelőlegezése.
1. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Helvécia és Mikrotérsége Szociális és
Gyermekjóléti Feladatellátó Társulása szociális
gyermekjóléti
és
alapszolgáltatásainak
fejlesztése”
infrastrukturális
alapellátásának
Dacia
beszerzendő
keretében
megnevezésü projekt
Duster típusú gépjármű vételárához megelőlegez
666.981,- Ft összeget a 2013. évi költségvetés
terhére.
9

2. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete kéri, hogy a Társulás utalja vissza
Onkormányzata
Község
Jakabszállás
bankszámlájára a megelőlegezett összegre jutó
támogatást, amint megkapja azt.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
Szabó Mihály ismerteti Vas Géza (Soltvadkert, Szarvas Kút 49.) és Krisztián Imre
(Jakabszállás, Tavasz u. 53. sz. alatti lakosok) kérelmét a Béke utca folytatásában
lévő ingatlanok belterületbe vonására vonatkozóan.
Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy a kérelmezők be akarják-e építeni a
telkeket?
Szabó Mihály elmondja, hogyjogos a kérdés, de így adták be a kérelmet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
68/2013. (VII. 30.) határozata
Vas Géza (Soltvadkert, Szavas Kút 49.) és Krisztián Imre
(Jakabszállás, Tavasz u. 53. sz. alatti lakosok) kérelme
Jakabszállás község önkormányzatának képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a jakabszállási 0109/24,
0109/25, 0109/26, 0109/27, 0109/19 helyrajzi számú
ingatlanok, belterületbe vonásra kerüljenek. A belterületbe
vonással kapcsolatos költségek a kérelmezőket terhelik.
A felsorolt ingatlanok lakóépülettel történő beépitésére a
jelenlegi övezeti besorolás (KSZ) nem ad lehetőséget. A
lakóház építés lehetőségéhez a rendezési terv
módosítására van szükség, melyhez a Képviselő-testület
azzal a feltétellel járul hozzá, hogy az azzal járó teljes
költséget kérelmezök viselik. A Képviselő-testület
megbízza Szabó Mihály polgármestert a kérelmezőkkel
történö tárgyalásra és a rendezési terv módosításával
kapcsolatos intézkedés megtételére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester.
Határidő: 2013. augusztus 15., illetve folyamatos.
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Bejelentések:
Szabó Mihály elmondja, hogy az Európai Nyelvek Stúdiója (1033 Budapest, Tavasz
u. 2.) szervezésében lehetőség van egy Európai Uniás projekt keretében idegen
nyelvi és informatikai képzések indítására. Jelenleg felmérési szakaszban van a
folyamat, amely szerint német nyelvi képzésre több, mint 20 jelentkező van, angol
nyelvi képzésre pedig 10 főnél több. A programban résztvevők fejenként 90 e Ft
értékben tanulhatnak, 5 % önrészt 4.500.- Ft-ot kell befizetniük, 88 órás a képzés
időtartama. 18 év feletti magyar állampolgárok vehetnek részt a képzésen, akik nem
vesznek részt jelenleg államilag finanszirozott vagy EU forrásból támogatott
képzésben és szeretné fejleszteni nyelvtudását.
—

—

Tánczos László kifogásolja, hogy a hétvégén megtartott falunapot az Önkormányzat
is támogatta, és a rendezvényen nem helyi vendéglátóst kértek fel, hanem vidékről
jött, aki a vendéglátásban részt vett. Javasolja, hogy hasonló rendezvényeknél a
jövőben a képviselő-testület feltételül szabja, hogy a helybeli vállalkozókat vonják be
az Ilyen rendezvények lebonyolításába. A jelen helyzetben semmiféle megkeresést
nem kaptak. Ez hangzott el, nem tudott rá mit válaszolni.
Kifogásolja továbbá, hogy az óvoda konyhájában a nyersanyag ellátással
kapcsolatban csak kifogások merülnek fel, a konkrét megvalósítás helyett.
Bukovszki Sándornéjavasolja, hogy kérjenek árajánlatot tőbb termelőtől is.
Szabó Mihály elmondja, hogy a „Háztájit az asztalra” c. programban előtérbe kell
helyezni a helyi termelők termékeit, p1. cseresznye, eper stb.
Tánczos László elmondja, hogy e helyett banán volt az asztalon. Véleménye szerint
a magyar embernek nem banánra van szüksége, hanem a hazai jó minőségű
termékekre.
Konfár János véleménye szerint nem kell a banánt sem kizárni teljesen, de azért a
helyi termelésű termékeket kell elsősorban felhasználni. Le kell ülni és megtárgyalni
ezt a kérdést az illetékesekkel.
Tánczos László szerint, ha egyszer sem kapna a gyerek banánt, vagy narancsot,
akkor sem lenne semmi probléma.
Bukovszki Sándorné elmondja, hogy a mirelit áruk beszerzését is körültekintőbben
kellene megoldani, például a zöldborsó nagyon rossz minőségű.
Dr. Faragó Helga elmondja, hogy a közcélú munkásokat nem vették igénybe, mert
nem tudtak munkát adni a részükre.
Tánczos László véleménye szerint lehet tervezni előre, termeltesse meg a
szükséges alapanyagot az anyagbeszerző és lehet 2 hetente egyszer friss
alapanyagból készült levest készíteni. Elképesztő, hogy porból készítenek
burgonyafőzeléket.
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Konfár János véleménye szerint le kell ülni az Illetékesekkel megtárgyalni ezt a
kérdést.
Dr. Faragó Helga véleménye szerint az előkészítés sok időt vesz igénybe, de az
sem elfogadható, hogy mireflt készitményt fogyasztanak a gyermekek és az Idősebb
korosztály is.
A Képviselő-testület
lefolytatásával.

megbízza

Szabó

Mihály

polgármestert

a

tárgyalás

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály megköszöni a megjelenést és a
testületi ülést bezárja.
Kmft.
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Szabó Mihály’
polgármester
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Hegedűs Gáborné
cimzetes föjegyző
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Jakabszallas Kozseg Polgarmestere
6078. Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
‘‘76/581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-03 I
e-mail: hivatal@jakabszallas.hu

gyrííó
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. július 30-án kedden 16.00 órai kezdettel rendkívüli
képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében,
melyre meghívom.
Napirendi pontok:
1. Szennyvízcsatorna hálózat építésből adódó feladatok.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
2. Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulási
Tanács által benyújtott pályázat végrehajtásából adódó feladatok.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
3. Belterületbe vonásra vonatkozó javaslattétel.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
4. Egyéb bejelentések, interpellációk.
Jakabszállás, 2013. július 29.
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Szabo Minal
polgármester

JELENLÉTi ÍV
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. július 30-án 16.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
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1.

Bukovszki Sándorné

2.

Cigányné Fél Terézia

3.

Dolog Ernő

4.

Kocsis István

5.

Konfár János

6.

Tánczos Lászl6
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Szabó Mihály polgármester
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MEGHÍVOTTAK:
8.
9.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző
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Kézbesítési ív
a 2013. július 30-aj Képviselő-testületi ülésre
r

Név
Bukovszki Sándorné
Cigányné Pál Terézia
DologErnő
Kocsis István
KonfárJános
Tánczos László
Szabó Mihály

Jakabszállás, 2013.július 29.
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ELŐTERJEsZTÉs

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. július 30. napján tartandó rendkívüli ülésére
Tárav: a „Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatetlátó Társulása
szociális alapszolgáltatásainak és gyermekjóléti alapellátásának infrastrukturális fejlesztése”
megnevezésű projekt keretében Dacia Duster típusú gépjármű beszerzése
Tisztelt Képviselő-testület!

A „Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulása szociális
alapszolgáltatásainak és gyermekjóléti alapellátásának infrastrukturális fejlesztése”
megnevezésű, DAOP-4. I .3/A-l 1-2012-0045 azonosító Számú projekt része 1 db Dacia Duster
típusú gépjármű beszerzése támogató szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan.
A támogató szolgáltatás a Társulásban résztvevö mind a négy települést érinti.
A gépjármű beszerzési költségét a Társulásnak meg kell elölegeznie, melyhez mind a négy
önkormányzatnak egyenlő részben hozzá kell járulnia 666.981, Ft összeggel.
A Társulás a megelőlegezett költségre eső támogatást vissza fogja utalni az önkormányzatok
bankszámláira, amint a Támogatótól megkapja azt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyban hozzon határozatot.
-

Határozati javaslat:
Jakabszállás Közsé2 Önkormányzat Képviselő-testülete
..../2013. (VIL3O.) határozata
a „Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulása szociális
alapszolgáltatásainak és gyermekj óléti alapellátásának infrastrukturális fejlesztése”
megnevezésű projekt keretében beszerzendő Daeia Duster típusú gépjármű vételára
Jakabszállás Község dnkormányzatára jutó részének megelőlegezése.
1. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulása szociális alapszolgáltatásainak és
gyermekjóléti alapellátásának infrastrukturális fejlesztése”
megnevezésű projekt keretében beszerzendő Dacia Duster
típusú gépjármű vételárához megelölegez 666.981,- Ft
összeget a 2013. évi költségvetés terhére.
2. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
kéri. hogy a Társulás utalja vissza Jakabszállás Község
megelőlegezett
a
barikszámlájára
Onkormányzata
összegre jutó támogatást, amint megkapja azt.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Jakabszállás, 2013. július 29.

kk

Szab6 Mihály
polgármester

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76/58l-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-03 1
e-mail: hivataljakabszallas.hu

Előterj esztés
a Képviselő-testület 2013. július 30-aj ülésének
3. napirendi pontjához
TárEv: Vas Géza (Soltvadkert, Szavas Kút 49.) és Krisztián Imre (Jakabszállás, Tavasz u. 53.
sz. alatti lakosok) kérelme.
Vas Géza (6230 Soltvadkert, Szarvas Kút 49. sz. alatti lakos), valamint Krisztián Imre (6078
Jakabszállás Tavasz u. 53. sz. alatti lakos írásban kérte, iktatószám: 2173/2013. hogy a
Jakabszállás 0109/24, 0109/25, 0109/26, 0109/27 helyrajzi számú ingatlanok, illetve a
Jakabszállás 0109/19. helyrajzi számú ingatlan kerüljön belterületbe vonásba.
A belterületbe vonásnak rendezési tervi akadálya nincs, mivel a telkeket a rendezési terv
beépítésre szánt területbe sorolja.
A kérelmezők az eljárással felmerülő Összes költség megűzetését vállalják.
—

—

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtakat fogadja el.

Jakabszállás, 2013. július 29.

Szabó 1 á1y
polgármester

Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(VII. 30.) határozata
Vas Géza (Soltvadkert, Szavas Kút 49.) és Krisztián Imre
(Jakabszállás, Tavasz u. 53. sz. alatti lakosok) kérelme
Jakabszállás község önkormányzatának képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a jakabszállási 0109/24, 0109/25,
0109/26, 0109/27, 0109/19 helyrajzi számú ingatlanok,
belterületbe vonásra kerüljenek. A belterületbe vonással
kapcsolatos költségek a kérelmezőket terhelik.
A felsorolt ingatbnok lakóépülettel történő beépítésére a
jelenlegi övezeti besorolás (KSZ) nem ad lehetőséget. A lakóház
építés lehetőségéhez a rendezési terv módosítására van szükség,
melyhez a Képviselő-testület azzal a feltétellel járul hozzá, hogy
az azzal járó teljes költséget kérelmezők viselik. A Képviselő
testület megbízza Szabó Mihály polgármestert a kérelmezőkkel
történő tárgyalásra és a rendezési terv módosításával kapcsolatos
intézkedés megtételére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester.
Határidő: 2013. augusztus 15., illetve folyamatos.

Jakabszállás Községi Önkormányzat
6078 Jakabszállás. Petőfi utca 14.

1i3 JúL 24.

Tisztelt Cím!

Mulirott:
Név:
Szül.neve:
Szül.helye ideje:
Aiyja neve:
szaj:
lakása:

Vas Géza
Vas Géza
Prónaifalva 1942.02.02.,
Lantos Gizella,
I 420202 0679,
6230 Soltvadkert, Szarvas Kút 49.

mint a Jakabszállás 0109/24; Jakabszállás 0109/25 Jakabszállás 0109/26 Jakabszállás
109/27 helyrajzi Számú ingatlanok tulajdonosa,
valamint:
Név:
Szükneve:
SzüLhelye, ideje:
Anyja neve:
Lakása:

Krisztián Imre
Krisztián Imre
Kecskemét 1968-02-22
Tóth Erzsébet
6078 Jakabszállás, Tavasz utca 53.

mint a Jakabszállás 0109/19 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa,

k é r el

iii
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hogy szíveskedjenek a fent felsorolt ingatlanainknak
belterületbe

vonását

kezdeményezni.
Az ingatlanok a Béke utca folytatásában egymást követően helyezkednek el, nagyságuknál ős
elhelezkedésüknél fogva mezőgazdasági hasznositásra alkalmatlanot a beherületbe vonást
követően beépítetlen területként szeretnénk azokat hasznosítani.
Az eljárással felmerülő költségek megfizetését vállaljuk.
Kérelmünk támogatásában bízva:
Tisztelettel:

L-t-1
Krisztián Imre

E

Vas Géz

