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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 28-
án 16.00 órakor megtartott üléséröl.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Cigányné Pál Terézia, Kocsis István, Konfár
János, Tánczos László képviselők és Szabó Mihály polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,
Kovács Bálint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja,
Zetkó Imre a K8Z Horizontál Kft. ügyvezetője,
Rudics Akos Izsák-Kom Kft. ügyvezetője,
Szabó Attila vállalkozó.

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 6 fő
képviselő van jelen, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó Mihály tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az 1. és a 2. napirendi pont
tárgyalását felcseréli. Megkérdezi, hogy az előterjesztett módosított napirenddel
kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel, kiegészítés.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztett napirendet tárgyalásra.

Napirendi pontok:

1) Hulladék kezelési közszolgáltatás 2014. évben.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

2) „Jakabszállás Község szennyvízelvezetése és tisztitása szennyvízcsatorna
hálózat és szennyvíztisztító telep létesitésével” című projektről tájékoztató.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

3) „Jakabszállás Községért” kitüntető cím odaítélése. (zárt ülés).
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

4) „Virágos kert, gondozott utca” cím odaitélése. (zárt ülés).
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

5) Egyéb bejelentések, interpellációk.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester

Szabó Mihály köszönti Zetkó Imre ügyvezető igazgatót és átadja a szót, hogy tartsa
meg tájékoztatóját a JakabszáIIás Község szennyvizelvezetése és tisztitása
szennyvizcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével” című projektről.

Zetkó Imre köszönti a megjelenteket és ismerteti a ‚Jakabszállás Község
szennyvízelvezetése és tisztitása szennyvizcsatorna hálózat és szennyvíztisztitó
telep létesítésével” című projektről szóló tájékoztatóját. Elmondja a projekttel
kapcsolatban, hogy közbeszerzési eljárás van folyamatban. Az ajánlati felhívás
alapján összesen 6 cég váltotta ki a dokumentumot. Előzetesen a közbeszerzési
eljárásban minden egyes lépést el kell küldeni minőségbiztosításra. Az első ajánlatok
beérkezése után a KFF javaslatára 2 céget kizárt a bizottság. A Trigon Invest és a
BTMP Kft. konzorciumban indultak egy pályázóként. Kiírás volt, hogy mindkét
konzorciumi tagnak meg kell felelni a kiirásnak. A KFF, mint hivatal nem hagyta jóvá.
Jogszabály lehetővé teszi az iratbetekintést és ennek kapcsán módosították a
döntésüket. Át kell nézni a szakmai munkát Is, ebben az esetben több száz oldalas
dokumentumról van szó a beadott árajánlatok közül. Az önkormányzat választ a
kivitelezők közül. A Közbeszerzési Döntőbizottsághoz lehet már csak fellebbezni,
ami költséget von maga után. A pályázat átdolgozása 89 %-os támogatottsógról 95
%-ra, csak a kivitelező kiválasztása után lehetséges, mert valós adatokkal kell
dolgozni és megindokolni a döntést. A hiányzó önrészt meg lehet pályázni egy másik
alapból. Véleménye szerint van ró esély, hogy be lehet úgy fejezni a munkát, hogy
önkormányzati részre nem lesz szükség. Ez finanszírozási könnyítést jelent.

Cigányné Pál Terézia megkérdezi, hogy ezeknél a pályázatoknál az Irányító
Hatóság egyböl a szállítónak utal?

Zetkó Imre, igen. Gyakorlatilag az önkormányzati vezetők válláról így leveszik a
terhet az aprólékos, szerteágazó dokumentumok mindig mindenütt a megfelelő
helyre legyenek elküldve. Folyamatosan, állandóan végezni kell a munkát.
Véleménye szerint költségvetési szempontból nincsen veszély.

Szabó Mihály elmondja, hogy még mindig vannak kételyei, az 5 %-ra
mindenféleképpen pályázni kell.

Zetkó Imre megkérdezi, hogy pá(yázott-e az önkormányzat belügyi önerőre?

Szabó Mihály elmondja, hogy az önkormányzat nem pályózhat, mert nem felel meg
a hátrányos helyzetű településnek.

Tánczos László megkérdezi, hogy a műszaki tartalom már le van fixálva? Mi
alapján, hogyan lehet egy közbeszerzési eljárást így lefolytatni, hogy a testület nem
ismeri a konkrét tartalmat?

Zetkó Imre elmondja, hogy a FIDIC sárgakönyv eljárás alapján, amely kötelező
része a közbeszerzési törvénynek. Amit a pályázathoz készítenek műszaki
tervdokumentumot, amelyben kifejtik, hogy elvezetik a szennyvizet és megtisztítják,
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Jakabszálláson biolágiai tisztítást végeznek. Eredmény felelősséget vállalnak érte
jogszabály szerint. Akkor ismeri meg a testület a kész tervet, ha kiválasztja a
kivitelezöt és a szerint valósul meg a kivitelezés.

Kovács Bálint véleménye szerint nem biztos, hogy a legjobb feltételekkel valósul
meg.

Zetkó Imre elmondja, hogy a FIDIC I. II. Ill-as kötetekben részletesen le van írva,
amely több száz oldal.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy a közutak a beruházás megvalósulása után milyen
állapotban kerülnek vissza az őnkormányzathoz?

Tánczos László elmondja, hogy Cecén járt, és ott nagyon csúnya munkát látott, a fő
közlekedési utakat közlekedésre alkalmatlan állapotban hagyták ott maguk után a
kivitelezők.

Zetkó Imre véleménye szerint ez teljesen kizárt, mert ezeket a feltételeket a
pályázati kiírás tartalmazza, komplex az egész eljárásra vonatkozik és ismeri a
kivitelezők munkáját.

Tánczos László elmondja, hogy kételkedik abban, hogy nem az valósul meg, ahogy
le van írva. A demokrácia jegyében a testület dönt, és mégsem. Csak bízni tud
benne, hogy Jól csinálják. A biológiai lebontási részre érti. A tanulmányterv elkészült
és a monitoring alkalmával nem találtak egyetlen pontot sem, hogy kell. A lakosság
kifizeti amortizációs díjként, ha Jól sikerül, ha rosszul. Nem Szeret úgy dönteni, amiről
nincs fogalma.

Zetkó Imre elmondja, hogy egyetért a felmerült kérdésekkel az EU-s
szabályzatoknál olyan műszaki céget választottak ki, akiket már korábbról ismer. A
különböző szakmai és műszaki kollegák hozzáértése, szaktudása és a
rendelkezésre álló pénz függvényében rendben lezajlik a település egész
közigazgatási területén I. osztályú minőségben megvalósul a beruházás.

Tánczos László megkérdezi, hogy a kivitelező cégek 5 év múlva is léteznek még?

Zetkó Imre véleménye szerint igen. Ha mégis megszűnik a cég azért vannak a
biztosítékok: jogi, pénzügyi, bankgaranciák vannak a szerződésekbe beépítve. Ha
mégis probléma merül fel, akkor fizet a biztosító.

Konfár János elmondja, hogy a közelmúltban Nyárlörincen voltak egy bemutatón és
ott a kivitelező annyi árkot ásott ki egy nap, amelyet el is munkált, így este egyetlen
nyitott árkot sem lehetett találni a településen, mert betöltötték. Véleménye szerint
meg kell valósítani a beruházást, mert eddig sem, és ezután sem tudna az
önkormányzatnak önerőből megvalósítani egy ekkora volumenű építkezést.

Zetkó Imre elmondja, hogy másik településen kiszámolták, hogy a talajterhelési díj
egy évben egy lakosnak 100 e Ft körüli ősszegben jönne ki.

Konfár János elmondja, hogy az itteni lakosságnak gondot okoz a szennyvíz
elszállíttatása is, nemhogy 1000 Ft büntetést kifizessen.
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Zetkó Imre elmondja, hogy a szennyvíz dijba köteles beépiteni 25-30 évre az
amortizációs díjat is. Ellenőrzik, hogy az összeg el van-e különítve. A fenntartható
fejlődést hogyan biztosítja az önkormányzat. Limitált közmű díjak lesznek.

Konfár János véleménye szerint nem mindegy, hogy limitált, vagy egységes díjak
lesznek-e?

Szabó Mihály szavazásra kéri a testületi tagokat.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8412013. (X. 28.) határozata
„Jakabszállás Község szennyvizelvezetése és tisztitása
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep
létesitésével” című projektről tájékoztató.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja Zetkó Imre projektmenedzser a
„Jakabszállás Község szennyvizelvezetése és
tisztítása szennyvízcsatorna hálózat és
szennyvíztisztító telep létesítésével” című projektről
szóló tájékoztatóját.

2. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző

Szabó Mihály köszönti Rudics Ákost, az lzsák-Kom Kft. ügyvezető igazgatóját és
felkéri, hogy tájékoztassa a megjelenteket a Hulladékkezelési közszolgáltatás 2014.
évben várható változásairól.

Rudics Ákos köszönti a testületi tagokat. Elmondja, hogy a közbeszerzési pályázat
kiirásával a hulladékszállítással és ártalmatlanítással kapcsolatban sok a
bizonytalanság. Nagy harc nem alakulna ki a vállalkozók között. Ha minden a
jelenlegi kiírás szerint alakul, akkor veszteséges tevékenység lesz a közeljövőben.
Minden tonna hulladék után 6.000.- Ft illetéket és minden lakos után 100.- Ft-ot kell
fizetni, valamint érvényben van a Robin Hood-adó is, amely szerint különadót kell
fizetni az energetikai cégeknek és ebből fedezik az Új távhő-támogatási rendszert.
Ha Lajosmizse csatlakozik a szolgáltatóhoz, akkor Újabb közszolgáltatási engedélyt
kell kérni, melynek összege 150-300 e Ft közötti összegbe kerül. Tranzakciós illeték,
valamint nagyobb költség Jut az ún. „sárga csekkre” beolvasási és feldolgozási díjra.
Eddig inkább nagyobb önkormányzatokkal tárgyaltak. Több vezető megkereste a
céget, az Országos Hulladékgazdálkodási Hivatal, a Magyar Energia és Közmű-
szabályozási Hivatal, a Katasztrófavédelem, hogy el tudják-e vállalni a
hulladékszállítást, ha nincs rá vállalkozó? Az Izsák Kom Kft-ben történő
tulajdonszerzésről Agasegyháza, Ballószőg, Felsölajos, Jakabszállás,
Kerekegyháza, Ladánybene, Lajosmizse és Szentkirály települések szándékoznak
csatlakozni, Kunbaraccsal pedig közszolgáltatási szerződést kötnek. Elmondja, hogy
a társaság 100 %-ban őnkormányzati tulajdonban lévő, igy hulladékkezelési
közszolgáltatást végezhet. 2013. december 31-ig non-profit kft-vé alakul, beszerzi a
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hulladékkezelési közszolgáltatás végzéséhez szükséges Közszolgáltatási és
Minősítési engedélyt. Az Izsák Kom Kft. árbevételének több mint 80 %-a a lakossági
közszolgáltatásból származik, ezért a cégben tulajdonos önkormányzatok a
jogszabályok szerint közbeszerzési kiirás nélkül is megbízhatják a céget a település
hulladékkezelési közszolgáltatásának ellátásával. Kiemeli, hogy cégük rendelkezik a
szükséges szabad kapacitással, hogy Jakabszállás Község a lakossági
hulladékkezelési közszolgáltatást 2014. január 1 -től ellássa.

Szabó Mihály elmondja, hogy 2013. december 15-ig van a hulladékszállításra
érvényes szerződésünk, ezért a folyamatos szolgáltatás fenntartása miatt javasolja a
testületnek a csatlakozást.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8512013. (X. 28.) határozata
Hulladék kezelési közszolgáltatás 2014. évben.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy tulajdonrészt vásárol az Izsák-kom Kft.
vagyonából és közbeszerzési eljárás nélkül megbízza a
kft-t a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával.
Egyidejűleg a 77/2013. számú határozatát visszavonja.
A Képviselő-testület elfogadja az Izsák-Kom Kft ügyvezető
igazgatója által tett nyilatkozatot.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

Bejelentések:

Szabó Mihály ismerteti Csikós Sándorné (6078 Jakabszállás, Deák F. u. 52. sz.
alatti lakos) kérelmét, mely szerint a Jakabszállás 0152/53 és a 0152/170 helyrajzi
számú ingatlanterületből 12300 m2 nagyságú területet tartósan bérbe szeretnének
venni bodza termesztésére.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8612013. (X. 28.) határozata
Csikós Sándorné (6078 Jakabszállás, Deák F. u. 52.
sz. alatti lakos) kérelme földbérletre.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete bérbe adja a Jakabszállás 0152/53 és a
0152/170 helyrajzi számú ingatlanok területeiből
12300 m2 nagyságú területet Csikós Sándorné
6078 Jakabszállás, Deák F. u. 52. sz. alatti
lakosnak 15 évre 20.000.- Ft/év bérleti díjért.
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A szerződésben kiköti, hogy az önkormányzat 6
hónapos felmondást tehet, amennyiben a területre
épitési telkek kialakítása céljából az
önkormányzatnak szüksége van.
Felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal.

Szabó Mihály ismerteti Néma József (6114 Bugacpusztaháza, Csikós u. 15. sz.
alatti lakos) kérelmét a Jakabszállás külterület 0105/5 hrsz-ú 6790 m2 0,95 AK értékű

legelő művelési ágú ingatlan megvásárlására.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy Jakabszállás közigazgatási területén a
kérelmező sok földterületet használ, amely után mezőőri járulékot nem fizet.

Javasolja, hogy fizesse be a tartozását, és utána lehet tárgyalni a jelzett terület
értékesítéséröl.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8712013. (X. 28.) határozata
Néma József (6114 Sugacpusztaháza, Csikós u. 15. sz.
alatti lakos) kérelme.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Néma József (6114
Bugacpusztaháza, Csikós u. 15. sz. alatti lakos)
kérelmét, és Úgy döntött, hogy a mezőőri
járuléktartozás megfizetése után hoz érdemi
döntést a 0105/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése
ügyében.
Felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert, hogy
tájékoztassa a kérelmezőt a határozatról.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal.

Szabó Mihály elmondja, hogy a Petöfi S. u. 15. sz. alatt lévő szolgálati lakást Dr.

Szabadkai Gábor bérli, 30.000.- Ft bérleti dijat fizet. A bérlő szóbeli kérelemmel

fordult az Önkormányzathoz, hogy a szolgálati lakás fűtéskorszerűsítését kéri

megoldani, mert rendkívül elavult és nagyon magas fűtésköltséget kellett már az

elmúlt évben és ebben az évben is kifizetni. A fűtésszerelő árajánlata alapján

397.000.- Ft-ba kerülne a kazáncsere.

Bukovszki Sándorné megkérdezni, hogy hová teszik a másik kazánt? Véleménye

szerint az orvosi rendelőben is hamarosan esedékes lesz a csere.

Szabó Mihály elmondja, hogy a csere esetén a gázkazán marad a helyén.
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Konfár János véleménye szerint 1-2 éven belül a szolgálati lakásokkal kapcsolatban
is el kell gondolkodni, hogy mi legyen a sorsuk, mert nagyon romlik az állapotuk.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8812013. (X. 28.) határozata
Dr. Szabadkai Gábor (6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 15.
sz. alatti lakos) kérése.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Dr. Szabadkai Gábor (6078 Jakabszállás,
Petőfi S. u. 15. sz. alatti lakos) kérését.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a
Jakabszállás Petőfi S. u. 15. sz. alatti önkormányzati
lakásban a meglévő régi, elavult kazán kicserélése
megtörténjen. A kazáncseréhez biztosítja a 397.000.- Ft-ot
a tartalékalap terhére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester.
Határidő: azonnal.

Szabó Mihály ismerteti Szabó Attila (6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 42. sz. alatti
lakos) kérését, amelyet a 2013. szeptember 16-ai testületi ülésre nyújtott be a
Wolford dűlői Közösségi Ház hasznosítására vonatkozóan. Elmondja, hogy az
előzetes számítások alapján az épület működtetése eredménnyel zárult. Probléma,
hogy a nádas épületnek még mindig nincsen működési engedélye, amelynek a
megszerzése jelenleg ís folyamatban van. A jelenlegi állapotában csak szerszámok
tárolására lehet felhasználni, ugyanakkor igény lenne ró, hogy ott is különböző
foglalkozásokat tartsanak és ott is aludjanak.

Cigányné Pál Terézia megkérdezi, hogy miért nem járulnak hozzá az
üzemeltetéshez?

Szabó Mihály elmondja, hogy az a létesítmény fából és nádból épült, ezért a
tüzveszélyességi fokozata miatt nem adtak ró engedélyt.

Konfár János elmondja, hogy foglalkozásokat ugyan lehet tartani, de éjszakai
szállásként nem üzemelhet.

Bukovszki Sándorné elmondja, hogy 1-2 évvel ezelőtt gondolkodás nélkül átadta
volna az önkormányzat az ingatlant bérletbe, de a jelenlegi helyzetben, hogy
eredményes volt a működése, igy már elgondolkodtató.

Szabó Attila elmondja, hogy azért szeretné bérbe venni az ingatlant, mert hosszabb
távon gondolkodik, rendezvényeket szeretne ott megvalósítani, Olyan tervei vannak,
amelyek a falu javát is szolgálnák. Több energiát akar belefektetni, és a marketinget
is jobban szeretné érvényesíteni, hogy jobban működjön. Egy-két jakabszállási
vállalkozót is szeretne bevonni a működtetésbe. Megkérdezi, hogy a kérdéses
területen van-e olyan ingatlan épület, ami önállóan is hasznosítható lenne?
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Szabó Mihály elmondja, hogy konkrétan novemberben tud dönteni a testület, illetve
a Tűzoltóság állásfoglalásától teszi függővé. Elmondja, hogy a nádas épület szerves
részét képezi az ingatlan komplexumnak. Véleménye szerint még elhamarkodott
lenne a döntés bármilyen irányba.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8912013. (X. 28.) határozata
Szabó Attila (6078 Jakabszállás, Petőfi S. ‘i. 42. sz.
alatti lakos) kérése.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Szabó Attila (6078 Jakabszállás, Petőfi S. u.
42. sz. alatti lakos) kérését, amelyről a döntést elnapolja,
amíg a nádas épület engedélyezési eljárása le nem zárul.

Szabó Mihály átadja a szót Hegedűs Gábornénak.

Hegedűs Gáborné ismerteti a védőnői körzethatár megállapításáról szóló
előterjesztést, illetve rendelettervezetet.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
712013. (Xl.12.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tewezet
szövegével.)

Szabó Mihály átadja a szót Hegedűs Gábornénak.

Hegedűs Gáborné ismerteti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Osztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról szóló
előterjesztést.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9012013. (X. 28.) határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati
fordulójához való csatlakozás.

A Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást.
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Megbizza Szabó Mihály polgármestert, hogy a pályázaton
való részvételi szándékot jelezze a pályázat kiírójának.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály megköszöni a megjelenést a
testületi ülést bezárja, és zárt ülést rendel el a 3. és 4. napirendi pontok

megtárgyalására.

Kmft.

Szabo inaiy Hegedus Gaborne

polgármester címzetes főjegyző
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JELENLÉTI Iv

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. október 28-án 16.00 órakor tartandó ülésére

Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző

<2jqc61 LITTIIJ3
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1. Bukovszki Sándorné

2. Cigányné Pál Terézia

3. Dolog Ernő

4. Kocsis István

5. Konfár János

6. Tánczos László

7. Szabó Mihály polgármester
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Kézbesítési ív

a 2013. október 28-aj Képviselő-testületi ülésre

Név Átvétel időpontja Aláírás
Bukovszki Sándorné ke- i kLS.c í_-.._.d
Cigáyné Pál Terézia ÚI3. Iv

Dolog Ernő 10. 7’j

Kocsis István (LaÁ .W-i’
Konfár János cIL 19•

Tánczos László Loli O. ‘ rUJ
SzabóMihály -9’% w. 2-

Jakabszállás. 2013. október 24.



1
Jakabszállás Község Polgármestere

1 6078. Jakabszállás. Petöfi Sándor u. 14.
76/581-800. Fax: 76/581-802

7 0620/3234-031
e-mail: hivatal®jakabszallas.hu

5W ggfíqó

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. október 28-án hétfőn 16.00 órai kezdettel

képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében,
melyre meghivom.

Napirendi pontok:

1) Hulladék kezelési közszolgáltatás 2014. évben.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

2) „Jakabszállás Község szennyvízelvezetése és tisztítása szennyvízcsatorna
hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével” című projektröl tájékoztató.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

3) „Jakabszállás Községért” kitüntető cím odaítélése. (zárt ülés).
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

4) „Virágos kert, gondozott utca” cím odaítélése. (zárt ülés).
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

5) Egyéb bejelentések, interpellációk.

Jakabszállás, 2013. oktáber24.

k4
Szabó Mihály
polgármester



Előterjesztés

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. október 28-án tartandó ülésére

Tár2v: A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXflV. törvény értelmében
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal
rendelkező nonprofit gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2013. december 31-ig köteles
megkötni. A törvény értelmében a települési önkormányzat a hufladékgazdálkodási

közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszenésekről
szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kelt közbeszerzési eljárást lefolytatni, a
hulladékgazdálkodási közszolgákatási szerződés megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási
körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szer2ődés megkötése a Kbt. szerinti
kivételi körbe esik.

A képviselő-testület 2013. szeptember 16-án 77/2013. (IX. 16.) számú határozatával döntött a
hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról.

2013. október 7-én kelt levelében az Izsák-Kom Kik. egyeztető megbeszélést
kezdeményezett, melynek során felajánlotta azon önkormányzatok részére is a tulajdon rész
vásárlást akik azzal még nem rendelkeztek. E szóbeli ajánlatát az Izsák-Kom Kik. (Izsák,
Vadas dűlő 0394/6.) 2013. október 21. napjával írásbeli nyilatkozatával is megerősítette
(előterjesztéshez mellékelve).

Az Izsák-Kom térségi Kommunális Szolgáltató Kik. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, 17

település tulajdonát képezi. Amennyiben önkormányzatunk is tulajdonrésszel fog rendelkezni

a kik-ben, nem kell lefolytatni a közbeszerzési eljárást.

Kérem a képviselő-ttületet, hogy döntsön a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával

kapcsolatban a következő két alternatíva között:

1.) Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatás

ellátására vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le. Fenntartja a 77/2013. számú

határozatában foglaltakat.

2.) Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonrészt

vásárol sz Izsák-Kom Kik. vagyonából és közbeszerzési eljárás nélkül mcgbízza a kik-t a

hulladékkezelési kőzszolgákatás ellátásával. Egyidejűleg a 77/2013. Számú határozatát

visszavonj a.

A döntés meghozatala fontos, mert a hulladékgazdálkodás kötelező önkormányzati feladat.

Amennyiben arról nem gondoskodik, az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel

összefüggő tön’énvmódosításokról 2013. évi CXXXIV. törvény következő szabályai lépnek

életbe:



(1) Ha a települési önkormányzat a hulladék gazdálkodás] közszolgáltatás ellátását ci

hulladélcról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 33—34. -ában foglaltak
szerint nem biztosíUa vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht. 3 3—34. fában
meghatározott eUárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a Ht. szabályait az e
törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott körülmény bekövetkezéséről
haladéktalanul, de legfetebb 3 napon belül tajékoztatja a kormányrendeletben kijelölt állami

szervet (ci továbbiakban: állami szen,.

(3,) Az állami szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a
továbbiakban: ideiglenes ellátás) a (2) bekezdésben meghatározott tajékoztatást követő 15
napon belül hatósági eUárás keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki a hulladékgazdálkodási

engedéllyeL illetve ci hulladékgazdálkodási közszolgáhatási engedéllvel rendelkező

szolgáltatók közüL A közérdekű szolgákató a szolgáltatást a szolgáltatással érintett területre

irányadó közszolgáltatási dfjfejében köteles elvégezni

A Fent hivatkozott ideiglenes ellátás maximum 9 hónapig tarthat. Ez idő alatt le kell folytatni

a közszolgáltató kiválasztására irányuló jogszerű eljárást. A jelenlegi információk szerint

kevés olyan közszolgáltató van, aki a törvény előírásainak megfelel. Ezért a közbeszerzési
eljárás lefolytatása esetén fennáll annak a veszélye, hogy nem lesz pályázó. Ezért a két
alternatíva közül a 2.) pont szerinti vagyonrész vásárlás látszik biztosabb és hosszabb távú

megoldásnak.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a döntés meghozatalát.

Jakabszállás, 2013. október 24.

negedus uá’bome
címeztes főjegyző



Izsák- Kom
Térségi Kommunális Szolgáltató Kft.

6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.

NYILATKOZAT

Alulírott Rudics Ákos, mint az Izsák- Kom Kft. (6070 izsák, Vadas dűlő
0394/6.) ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy társaságunk 100 % ban
önkormányzati tulajdonban lévő társaság, tehát a 2012. évi CLXXXV. Törvény

vonatkozó paragrafusa szerint hulladékkezelési közszolgáltatást végezhet.
Továbbá nyilatkozom,

- hogy a cégünk legkésőbb 2013. december 31- ig non- profit kft- vé alakul,
- beszerzi a hullaékkezelési közszolgáltatás végzéséhez szükséges

Kőzszolgáltatási és Minösítési engedélyt.

Továbbá a cég tulajdonosainak hozzájárulásával nyilatkozom, hogy Jakabszállás
Község önkormányzatának az Izsák Kom. kit —ben történő tulajdonszerzését
támogatjuk és legkésőbb 2013. december 31- ig a tulajdonrészre vonatkozó
dokumentációt a cégbíróságra beadjuk.

Továbbá nyilatkozom, hogy az Izsák Kom kft. árbevételének több mint 80 % a
lakossági közszolgáltatásból származik, ezért a cégben tulajdonos önkormányzatok
a jogszabályok szerint közbeszerzési kiírás nélkül is megbizhatják a céget a
település hulladékkezelési közszolgáltatásának ellátásával.

Továbbá nyilatkozom, hogy az Izsák Kom Kft. a megbízást elváUalja és
rendelkezik a szükséges szabad kapacitással, hogy Jakabszállás Község a
lakossági hulladékkezelési közszolgáltatást 2014. január 01. től ellássa.

Kecskemét, 2013. október 21. j 7
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Kérelem

Jakabszal1as Kozseg Onkormanvzata
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6078 3 akabszáflás, Petőfl Sándor utca 14 013 OKT 73

A kérera zárgya: Föld bérlet L

_______..

Tisteu Folármester Úr!
ty’ Testület!

Aluihe:t Csikás Sáiidomé, Jakabszállás Deák Ferenc utca 52 szám alatti lakos, azzal a kéréssel
forcluok Önökhöz. hogy részemre engedélyezzék a 152/53 és a 152/170 helyrajzi számú
főid:LrüIe±5i 12 300 m1 nagyságú terület bérbe vételét. A fldterüleren bodzát szeretnék tem:eszteli
leghbb 15 évig. illetve ha lesz rá lehetőség, tovább is. Tudomásul vesszem, ha ezen a területen
portak dosztására kerül sor, az ültetvényt kivágom. Vállalom, hegy a területet elegyengetem ás a
rajta lévő gyümölcsfa és szőlő tuskókat kitakarítom. Eves bérleti díjként 20 000 Ft-ot tudok fizetni,
amc:Ly:lban ezmeflelő.

Jaka:-:Jiás, 2013. október28

Tisztelettel:
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Jakabszállási Önkormányzat

6078 Jakabszallas Pető u 14 sz J -— —

Néma József

6114 Rugacpusztaháza

Csikós u.15.sz.

Tárgy: Föld vételi ajánlat

TisztettOnkormányzat!

Szeretném megvásárolni az Önkormányzat tulajdonát képező jakabszállási külterület legelő művelési

ágú 0105/5 helyrajzi Számú ingatlanát, melynek területe 6790 m2.

A gyenge adottságú terület Ak. értéke 0,95, valamint a terület művelésre alkalmassá tételének

költsége miatt S2 ajánlatom: 150 000Ft.-azaz egyszázötven ezer forint.

Kérenla fentiek kedvező elbirálását.
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Előterjesztés

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. október 28-án tartandó ülésére

Tárv: Védőnői körzethatár megállapítása. A 9/2002. (VII. 23.) kt. sz. rendelet

felülvizsgálata.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi

Intézete megkereséssel élt hivatalunkhoz (melynek száma: BK-05R1004/02 141-1/2013.),

melyben kérte, hogy a védönői körzetek területének határait tekintsük át és közöljük a

testületi döntés számát.

Megállapítottam, hogy a védőnői körzetre vonatkozóan eddig testületi döntés nem született,

ezért kérem annak pótlólagos meghozatalát.

A háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 23.) sz. rendelet felülvizsgálatát

javaslom az általános indoklásban leírtak szerint.

Kérem a rendelet-tervezet elfogadását.

Jakabszállás, 2013. október 31.

(;‘L
Hegedűs Gáborné
cimzetes főjegyző

Hatásvizsgálati lap

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. *-a alapján ajogalkotás során a szabályozás

várható hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselö-testület elé kell

terjeszteni. A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során

vizsgálni.

1. Társadalmi hatások

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásával egyértelművé válik az egészségügyi alapellátás ellátása a

településen.
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4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek adminisztrativ terheket befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi

Intézetének szakmai felhívása tette szükségessé a rendelet megalkotását.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak.

5



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2013. ( ) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi

CLIV. törvény 152. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet

alkotja:
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Jakabszállás Község közigazgatási területén kiterjed azon háziorvosi,

fogorvosi, és védönői egészségügyi szolgáltatást nyújtókra, akik Jakabszállás Község

Onkormányzatával területi ellátási megállapodást kötöttek.

Háziorvosi körzetek
2.

(1) A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység e rendeletben

meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.

(2) Jakabszállás Község ellátási területén belül két háziorvosi és egy fogászati körzet

működik.

(3) A körzetek beosztását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Védőnői körzet
3.

A védőnő ellátási területe megegyezik Jakabszállás Község közigazgatási területével.

Iskola-egészségügyi ellátás

4. *

(1) Az iskola-egészségügyi ellátást a védőnő Jakabszállás Község közigazgatási területén

működő köznevelési intézmények tanulóira vonatkozóan látja cl.

(2) Az iskolaorvosi és iskola-fogorvosi feladatokat a háziorvos és a fogorvos végzi

Jakabszállás Község közigazgatási területén működő köznevelési intézmények tanulóira

vonatkozóan.

Záró rendelkezések
5.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi,

fogorvosi körzetének meghatározásáról szóló 9/2002. (VII. 23.) kt. sz. rendelete hatályát

Jakabszállás, 2013. október 28.

polgármester címzetes főjegyző

I



1. sz. melléklet a rendelet 2. (3) bekezdéséhez

Háziorvosi körzetek:

I. körzet:

I. körzet teljes egésze,
IV. körzet teljes egésze,
Bem utca, Dobő I. utca, Jókai utca,

Kossuth utca, Kun utca, Deák Ferenc utca, Mező utca,

Munkácsy utca, Zrínyi utca, teljes egésze, Dózsa Gy. utca,

páratlan oldala, Petöfl S. u. páros oldala.

II. körzet:

II. körzet teljes egésze,
III. körzet teljes egésze,
Ady E. utca, Arany J. utca, Béke utca, Csáki utca, Kölcsey

Ereac utca, Katona József utca, Móricz Zsigmond utca, Nyár

utca, Sport utca, Tavasz utca teljes egésze, Dózsa Gy. utca

páros oldala, Petőfl S. utca páratlan oldala.

Fogorvosi körzet:

A fogorvosi körzet megegyezik Jakabszállás község közigazgatási területével.

2



Általános indokolás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdésének értelmében a helyi

önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi

gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti

ellátásról. a védőnöi ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. A törvény 152. (2)

bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az

egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet

székhelyét. A területi védőnői eHátásról szóló 4912004. (V. 21.) sz. ESZCSM rendelet 2.

(3) bekezdése szerint a védőnő ellátási területe a települési önkormányzat képviselő-testülete

által kialakított és megállapított védőnöi körzetre terjed ki. Jakabszállás Község

Önkormányzatának a 9/2002. (VII. 23.) sz. rendelete a háziorvosi körzetek megállapítását

rendezte. a.zonban nem rendelkezett a védőnői körzetekről, ezért szükséges jelen rendelet

megalkotása. és e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a régi rendelet hatályon kívül

helyezése, tekintettel arra, hogy annak címe is változik. Indokolt továbbá a háziorvosi

körzetekben az Új utcák (Sport, Nyár) feltüntetése a II. számú körzetben. Egyidejűleg indokolt

az utcanév változásokból eredő módosított utcanevek átvezetése is.

Részletes indokolás

A rendelet 1 .-ához:
A rendelet hatályát szabályozza.

A rendelet 2.-ához:
Az egyes körzetek kialakításánál arra törekedtünk, hogy az egyes körzetekben ellátottak

száma megközelítően azonos legyen flgyelembe véve a több évtizedes gyakorlatot is.

A rendelet 3.-ához:
A védönői körzet határát szabályozza.

A rendelet 4.-ához:
Az iskola-egészségügyi feladatok ellátását szabályozza.

A rendelet 5. -ához:
A rendelet hatályba lépését, és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezését szabályozza.

j



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2013. (XI.12.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások köneteiről

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi

CLIV. törvény 152. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet

alkotja:
A rendelet hatálya

1. .

A rendelet hatálya Jakabszállás Község közigazgatási területén kiterjed azon háziorvosi,

fogorvosi, és védőnői egészségügyi szolgáltatást nyújtókra, akik Jakabszállás Község

Onkormányzatával területi ellátási megállapodást kötöttek.

Háziorvosi körzetek
2.

(1) A működtetési Jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység e rendeletben

meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.

(2) Jakabszállás Község ellátási területén belül két háziorvosi és egy fogászati körzet

működik.

(3) A körzetek beosztását az 1, sz. melléklet tartalmazza.

Védőnői körzet

A védőnő ellátási területe megegyezik Jakabszállás Község közigazgatási területével.

Iskola-egészségügyi ellátás

4.

(1) Az iskola-egészségügyi ellátást a védőnő Jakabszállás Község közigazgatási területén

működő köznevelési intézmények tanulóira vonatkozóan látja el.

(2) Az iskolaoiwosi és iskola-fogorvosi feladatokat a háziorvos és a fogorvos végzi

Jakabszállás Község közigazgatási területén működő köznevelési intézmények tanulóira

vonatkozóan.

Záró rendelkezések
5.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének a működtetési jog alapján végezhető önálló Orvosi tevékenység háziorvosi,

fogorvosi körzetének meghatározásáról szóló 9/2002. (VII. 23.) kt. sz. rendetete hatályát

veszti.
Jakabszállás, 2013. október 28.

zabo i ály (J
Hegedűs áborné

polgármester
címzetes föjegyző



I. sz. melléklet a rendelet 2. (3) bekezdéséhez

Háziorvosi körzetek:

I. körzet:

I. körzet teljes egésze,
IV. körzet teljes egésze,
Bem utca, Dobó I. utca, Jókai utca,

Kossuth utca, Kun utca, Deák Ferenc utca, Mező utca,

Munkácsy utca, Zrínyi utca, teljes egésze, Dózsa Gy. utca,

páratlan oldala, Petőfi S. u. páros oldala.

II. körzet:

II. körzet teljes egésze,

III. körzet teljes egésze,

Ady E. utca, Arany J. utca, Béke utca, Csáki utca, Kölcsey

Erenc utca, Katona József utca, Móricz Zsigmond utca, Nyár

utca, Sport utca, Tavasz utca teljes egésze, Dózsa Gy. utca

páros oldala, Petőfi S. utca páratlan oldala.

Fogorvosi körzet:

A fogorvosi körzet megegyezik Jakabszállás község közigazgatási területével.

2



Általános indokolás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdésének értelmében a helyi

önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi

gyermekorvosi eHátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti

ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. A törvény 152. (2)

bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az

egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet

székhelyét. A területi védőnői eflátásról szóló 49/2004. (V. 21.) sz. ESZCSM rendelet 2. (3)

bekezdése szerint a védőnő ellátási területe a települési önkormányzat képviselő-testülete által

kialakított és megállapított védőnői körzetre terjed ki. Jakabszállás Község

Önkormányzatának a 9/2002. (VII. 23.) sz. rendelete a háziorvosi körzetek megállapítását

rendezte, azonban nem rendelkezett a védönöi körzetekről, ezért szükséges jelen rendelet

megalkotása, és e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a régi rendelet hatályon kívül

helyezése, tekintettel arra, hogy annak címe is változik. Indokolt továbbá a háziorvosi

körzetekben az Új utcák (Sport, Nyár) feltüntetése a II. Számú körzetben. Egyidejűleg indokolt

az utcanév változásokból eredő módosított utcasevek átvezetése is.

Részletes indokolás

A rendelet I .-ához:

A rendelet hatályát szabályozza.

A rendelet 2.-ához:

Az egyes körzetek kialakításánál arra törekedtünk, hogy az egyes körzetekben ellátottak

száma megközelítően azonos tegyen figyelembe véve a több évtizedes gyakorlatot is.

A rendelet 3.-ához:

A védőnői körzet határát szabályozza.

A rendelet 4.-ához:

Az iskola-egészségügyi feladatok ellátását szabályozza.

A rendelet 5. -ához:
A rendelet hatályba lépését, és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezését szabályozza.

3



Előterjesztés

a 20013. október 28-án tartandó Képviselő-testületi ülésre

TárEv: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati

fordulójához való csatlakozás.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. évre jóváhagyta a Bursa Hungarica

Felsőoktatási Onkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának pályázati

anyagát.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Ösztöndíjrendszer az esélyteremtés

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja

tenni a felsőoktatásban való részvételt.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három

forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei

önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Az önkormányzat a támogatás havi összegét - rendeletében meghatározott mértékig -

pályázónként 1.000 - 7.000,- Ft összegben állapíthatja meg.

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által

támogatott pályázó számára megítélt ösztöndíj összegét.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési és a megyei önkormányzat által

megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben,

azonban az 5 1/2007. (III. 26.) Korm.rendelet 18. (5) bekezdése szerint meghatározott

értékhatárig egészíti ki.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2013. október 11.

„A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat feltételei:

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező,

hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben, teljes

idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan

képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2013/2014.

tanév második féléve és a 2014/2015. tanév első féléve)

„B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat feltételei:

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos

szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek akik (2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi

előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási

intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a

2014/2015. tanévtől kezdödöen felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos)

alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben

vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.



A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek

felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat 2014/2015. tanév első félévében

ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2014/2015.

tanév, 2015/2016. tanév, 2016/2017. tanév)

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

• A Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú

hallgatója,
• középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt,

• doktori (PhD) képzésben vesz részt,

• külfZildi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapjási, a pályázó tanulmányi

eredményétől rnggetlenül történik.

Az önkormányzatnak a nyilatkozatot abban az esetben is cl kell küldenie a Támogatáskezelö

részére, ha a korábbi pályázati fordulók során már tett ilyen nyilatkozatot.

Kérem a Képviselő-testületet, döntsön arról, hogy az ösztöndijpályázat 2014. évi fordulójához

csatlakozik-e.

Jakabszállás, 2013. október 24.
«Lt %JÁL—)

Heedüs Gáborné
címzetes főjegyző



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (XLI2.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások köneteiről

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 152. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
alkotja:

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Jakabszállás Község közigazgatási területén kiterjed azon háziorvosi,
fogorvosi, és védönői egészségügyi szolgáltatást nyújtókra, akik Jakabszállás Község
Onkormányzatával területi ellátási megállapodást kötöttek.

Háziorvosi körzetek
2.

(1) A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység e rendeletben
meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.

(2) Jakabszállás Község ellátási területén belül két háziorvosi és egy fogászati körzet
működik.

(3) A körzetek beosztását az I. sz. melléklet tartalmazza.

Védőnői körzet
3.

A védönő ellátási területe megegyezik Jakabszállás Község közigazgatási területével.

Iskola-egészségügyi ellátás

4. *

(1) Az iskola-egészségügyi ellátást a védőnő Jakabszállás Község közigazgatási területén
működő köznevelési intézmények tanulóira vonatkozóan látja el.

(2) Az iskolaorvosi és iskola-fogorvosi feladatokat a házion’os és a fogorvos végzi
Jakabszállás Község közigazgatási területén működő köznevelési intézmények tanulóira
vonatkozóan.

Záró rendelkezések
5. *

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi,
fogorvosi körzetének meghatározásáról szóló 9/2002. (VII. 23.) kt. sz. rendelete hatályát

Jakabszállás, 2013. október 28.
Szabo á y Hegedűs dáborné
polgármester címzetes főjegyző

I



KIHIRDETÉSI ZÁiDÉK

Kihirdetve 2013. november 12-én.

Jakabszállás. 2013. november 14.

polgármester „P címzetes főjegyző
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1. sz. melléklet a rendelet 2. (3) bekezdéséhez

Háziorvosi körzetek:

I. körzet:

I. körzet teljes egésze,
IV. körzet teljes egésze,
Bem utca, Dobó I. utca, Jókai utca,
Kossuth utca, Kun utca, Deák Ferenc utca, Mező utca,

Munkácsy utca, Zrínyi utca, teljes egésze, Dózsa Gy. utca,
páratlan oldala, Petőf S. u. páros oldala.

II. körzet:

II. körzet teljes egésze,
III. körzet teljes egésze,
Ady E. utca, Arany J. utca, Béke utca, Csáki utca, Kölcsey
Erenc utca, Katona József utca, Móricz Zsigmond utca, Nyár
utca, Sport utca, Tavasz utca teljes egésze, Dózsa Gy. utca
páros oldala, Petőfl S. utca páratlan oldala.

Fogorvosi körzet:

A fogorvosi körzet megegyezik Jakabszállás község közigazgatási területével.
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