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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. Július 20-án
17.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal oktatóterme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Forczekné Tóth Csilla, Konfár János, Kovács
Bálint, Szabó Mihály, Tánczos László képviselők és Szabó György Rábert
polgármester.

Meghívottak: F-iegedűs Gáborné címzetes főjegyző,
Csertő János Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja,
Mátyus Zoltán Kiskunvíz ügyvezető igazgatója,
Szabóné Varga Beáta Egészségügyi és Szociális
Bizottság tagja.

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó György Róbert polgármester köszönti a meghívottakat és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzökönyvvezetőnek Miklovicsné Faragá Rózsát kért fel, akit a testület
egyhangúan elfogad. Javasolja az írásban kiadott meghívóban szereplő napirend
megtárgyalását. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés a
napirendi pontokhoz?

Szabó Mihály javasolja az írásban kiadott meghívában szereplő napirendhez új
napirendi pontként felvenni:

Jakabszállás KEOP-1 .2.OIBÍ1 0-2010-0080 jelű projekt Jakabszállás
Község szennyvízelvezetése és tisztitása szennyvízcsatorna hálózat
kiépítésével kapcsolatos kérdések megtárgyalását, a készenlétről, az
önerőről a pályázat alakulásáról.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a felvetéssel kapcsolatos kérdésekre az
egyebek napirendi pontban válaszol.

Több hozzászólás nem volt, a testület egyetért a javaslattal.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirendi pontok:
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1) Közszolgáltatási és Vagyonkezelési Szerzödés megszüntetése, helyette
bérleti-üzemeltetési szerződés kötése a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltatá
Kft.-vel.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

2) Jakabszállás Község Helyi Vizkár-elháritási tervének elkészítésére vonatkozó
árajánlatok elbírálása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

3) Akciós telkek Jakabszálláson.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

4) Jakabszállás Községi Sportegyesület működéséhez forrás biztosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

5) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.
) rendelete a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

6) Féli István Jakabszállás, Dózsa Gy. u. 53. sz. alatti lakos tulajdonában lévő
jakabszállási 808. hrsz-ú ingatlanra Jakabszállás Községi Tanács VB. javára
bejegyzett elidegenitési tilalom törléséről való döntés.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes föjegyző.

7) A térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez szükséges egyeztetésekre
meghatalmazás.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

8) Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

9) Mezőöri pályázatról döntés. (zárt ülés)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert köszönti Mátyus Zoltánt a Kiskunsági Víziközmü-Szolgáltató
Kft. ügyvezető igazgatóját és átadja a szót a korábbi taggyűléseken elhangzottakkal
kapcsolatos tájékoztatásra és az előterjesztés ismertetésére.

Mátyus Zoltán megköszöni a meghívást, köszönti a jelenlévőket. A Kiskunsági
Viziközmű-Szolgáltató Kft. a megalakulása óta a jogelődök (Kalocsa, Kiskőrös,
Kiskunhalas és földrajzi körzetük) üzemeltetési formáit fenntartva 19 viziközmű
rendszert (Jakabszállást is) vagyonkezelési formában, 33 viziközmű-rendszert bérleti
üzemeltetési formában üzemeltet. Vagyonkezelés esetén a víziközmű-vagyon az
üzemeltető (Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft.) könyveiben is szerepel értékkel,
illetve az amortizáció is elszámolódik. Vagyonkezelés esetén az éves
értékcsökkentés összegét a kezelt vagyon felújítására, pótlására kellene fordítani.
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Ezen kötelezettségeinek 2013. évtől sem a jogelőd - Kőrösvíz Kft. -‚ sem a jogutód
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. nem tudott eleget tenni. Ennek oka a
rezsicsökkentés, a közműadó fizetés, a felügyeleti díj fizetési kötelezettség. Bérleti
üzemeltetési szerződés esetében az üzemeltetö csak nyilvántartja a vagyon
elemeket így az elszámolt amortizáció nem befolyásolja a vállalkozás eredményét.
Ezek alapján szükséges a víziközmű vagyonkezelési szerződés megszüntetése és
helyette bérleti üzemeltetési szerződés kötése. A vagyonkezelési szerződés
megszűnésével Jakabszállás Község Önkormányzata részére visszaadásra kerül
nettó 47 885 057 Ft értékű víziközmű vagyon. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató
Kft. kőtelezettséget vállal arra, hogy a 2013. évtől el nem végzett felújítások értékét,
2.676.400 Ft-ot a következő 10 évben a vízhálózatok felújítására forditja, a
felhasználást a tulajdonos részére igazolja. A felújítás igazolása térítésmentes
eszköz átadási jegyzőkönywel történik. Hangsúlyozza, hogy ez az összeg soha nem
volt az önkormányzatnál készpénz formájában, ez mindig munkában,
szolgáltatásban dolgozta le a társulat. Kéri a Képviselő-testület támogatását és
hozzájárulását a Közszolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződés megszüntetéséhez
és helyette bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséhez a Kiskunsági Viziközmű
Szolgáltató Kft-vel. A jövőre vonatkozóan elmondja, hogy az idei évet igyekeznek 0-
ra kihozni, megszüntetni a veszteséget. Nap, mint nap komoly külső munkákat
végeznek ennek érdekében. Vannak az országban olyan vízmű szolgáltató cégek,
akik hitelekből élnek. A kormány munkacsoportot hozott létre a felmerült helyzet
értékelésére. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. az elözöekhez viszonyítva jól
gazdálkodik. Az elvont állami támogatást nem tudja kitermelni. A jövő év első
félévébe még plusszal kezdenek. Kedvező kormánydöntésre várnak, addig a
tulajdonosnak kell helytállni.

Szabó György Róbert megköszöni a részletes tájékoztatót. Megkérdezi, hogy van-e
kérdés, észrevétel javaslat?

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hagy mi a biztositék arra, hogy Jakabszállás
vizhálózatára költik az eddig fel nem használt összeget? Ha pótolják az elmúlt
időszak hiányosságait, mi lesz az elkövetkezendő 10 évben?

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy hálózatbővítésre felhasználható-e ez az
összeg és lesz-e plusz összeg a hálózat korszerűsítésére?

Mátyus Zoltán elmondja, hogy a jog a garancia a helybeli felhasználásra, valamint
az önkormányzat és a szolgáltató között létrejövő szerződés. Felhívja a figyelmet
arra, hogy itt nem készpénzről van szó, hanem munkáról, szolgáltatásról. A szóban
forgó összeg csak felújításra fordítható.

Tánczos László véleménye szerint így a rendszer leamortizálódik.

Konfár János egyetért a hozzászólással, ha tovább gyarapszik a veszteség, ez
hová vezet?

Mátyus Zoltán, jól megfogalmazott a kérdés. Egyértelműen ismertette, hogyha a vizi
közmű rendszert országosan nem teszik rendbe, akkor a csökkentett mértékű
bevételekből nem tudják a fejlesztéseket végrehajtani. A céljuk a társulat
üzemeltetése az egészséges ivóvíz biztosítása a településeken. Jakabszálláson a
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szennyvíz üzemeltetés még nem működik. Jelenleg azok a települések tartják fenn a
rendszert, ahol magasabb a vízdíj mértéke.

Bukovszki Sándorné megkérdezi a szennyvízzel kapcsolatban, hogy a csonkok be
vannak kötve az ingatlanokon, a házi belső rákötésnek mi a feltétele, milyen
elvárásoknak kell megfelelni? Mennyibe kerül? A lakosság napi szinten érdeklődik a
téma iránt. Ismeretlen emberek szórólapoznak a faluban, szóba lehet állni velük?

Szabó Mihály megkérdezi, hogy milyen műszaki követelményeknek kell megfelelni?
Más a kecskeméti és más a kiskőrösi műszaki leirás.

Szabó György Róbert elmondja, hogy tekintettel arra, hogy a Június 1-jei testületi
ülésen is kérdésként merült fel ez a téma, így 2015. Június 4-én „Július közepén
megalakul a Jakabszállási Víziközmű Társulat” címmel két oldalas tájékoztató lett
kiküldve a lakosság postaládájába, ahol részletesen leírásra került, hogy ki, milyen
feltételek mellett valósithatja meg a belső bekötést. Az átvételi jegyzőkönyvnek
nincsen díja. Az idegen jelentkezővel kapcsolatban elmondja, hogy többször hívták
telefonon, de csak a maí napon érték el. Amennyiben regisztrál és elfogadja a
szolgáltató, akkor lehet vele a belső hálózatot építtetni. Ez a mai napig azt Jelenti,
hogy még nincs nyilvánosságra hozva a választható kivitelezők névsora, mert még
nem regisztráltak a szolgáltatónál.

Mátyus Zoltán elmondja, hogy külső vállalkozó akkor végezheti cl a belső bekötést a
településen, ha regisztrál a társulásnál. Megvizsgálják, hogy rendelkezik-e megfelelő
szakmai képesitéssel, eszközállománnyal, műszaki kritériumokkal, rajzot készít a
hálózat elhelyezkedéséről, amely alapján átvehetö. A rákötés akkor történhet meg,
ha a szolgáltató képviselője kimegy a helyszínre megtekinti a betemetetlen árkot,
jóváhagyja és vízhálózatra kötött ingatlan vizmérő állását leolvasva bekötési
jegyzőkönyvet készit. Felhívja a figyelmet arra, hogy olyan vállalkozóval
dolgoztasson a lakosság, akit 3 év múlva is elhívhat, ha valami gond van rendszerrel.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a regisztrált vállalkozókról értesíti a
szolgáltató az önkormányzatot. A július I 4-ei Községházi Értesitőben tájékoztatta a
lakosságot, hogy a szennyviz csatornázáshoz kapcsolódó belső bekötéseket még ne
végezzék el. Az önkormányzat kiadja a vállalkozói névsort, akik végezhetik ezt a
tevékenységet a településen, hogy jó minőségben valósuljanak meg a szerelések.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy a tulajdonos saját magának elvégezheti-e a belső
rendszer kiépítését?

Szabó György Róbert véleménye szerint, akinek van szakértelme, szabályosan
elvégzi a kivitelezést, megfelelő esése van a rendszernek, a műszaki paramétereket
betartja, elkészíti a rajzot, az elvégezheti.

Mátyus Zoltán, ebben az esetben is a szolgáltató az ellenőrzést elvégzi.

Csertő János véleménye szerint ebben az esetben nincs értelme a regisztrációnak.

Tánczos László szerint csak engedéllyel lehet végezni a kivitelezést.
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Mátyus Zoltán elmondja, hogy a belső hálózatépitéshez nem szükséges engedély,
regisztrálni kell a szolgáltatónál, hogy jogosult valaki ezt a tevékenységet elvégezni.
Miért nem lehet megegyezni a kivitelezővel?

Konfár János véleménye szerint sok kérdés merül fel a lakosság részéről.

Bukovszki Sándorné, nem kételkedik abban, hogy írásos tájékoztatót kapott a
lakosság, de megragadja az alkalmat és a legilletékesebbtől kérdezi meg a hallott
kérdéseket.

Mátyus Zoltán felhívja a figyelmet a legkritikusabb pontra, amely szerint az árok
betakarása elött a vizmű képviselőjének meg kell tekinteni a rácsatlakozást. Így
akarják kiküszöbölni azt, hogy más rendszerek, esőcsatorna stb. ne csatlakozhasson
be. Bármikor, bármilyen probléma esetén a regisztrált kivitelező felelősségre
vonható.

Szabóné Varga Beáta megkérdezi, ha két derítő van az ingatlanon, ott hogyan
történik a bekötés?

Mátyus Zoltán elmondja, hogy a derítő aknát nem lehet rákötni a rendszerre,
tisztitóidomot kell elhelyezni.

Viski Mihályné megkérdezi, hogy ahol már elvégezték a kivitelezést és nem felel
meg a szabványnak, nem volt leellenőrizve, ott mi a teendő?

Mátyus Zoltán elmondja, hogyha a Vizmű nem veszi át, olyan mintha nem lenne.
Ennek ellenére mégis használják, az büntetést von maga után. A szabályokat
mindenkinek be kell tartani.

Szabó György Róbert nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy mindenki olyan
vállalkozóval végeztesse el a bekötést, aki ad számlát, garanciát vállal a munkájára
és a későbbiekben felmerülő — esetleges — meghibásodás alkalmával visszahívható.

Mátyus Zoltán elmondja, hogy sok helyen eltörhet a cső, megsüllyed a rendszer,
ezekben az esetekben intézkedni kell.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az Önkormányzat és a Kiskunsági
Viziközmű-Szolgáltató kft. között létrejövő Jakabszállás Község Viziközmű
létesitményeire irányuló bérleti — üzemeltetési szerződést a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalnak is jóvá kell hagyni, ahonnan július 13-án értesítés
érkezett a víziközmű üzemeltetési szerződés jóváhagyására irányuló eljárás
meginditásáról.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7712015. (VII. 20.) határozata
Közszolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződés megszüntetése,
helyette bérleti-üzemeltetési szerzödés kötése a Kiskunsági
Víziközmű-Szolgáltató KfL-vel
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1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete megszünteti az önkormányzat tulajdonában lévő
víziközmű üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási és
vagyonkezelési szerződést, melyet 2008. január 1. napján
határozatlan időre kötött a Kőrösvíz Kft-vel melynek
jogutódja a Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. A
szerződés tartalmát a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.

2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az önkormányzat viziközmű létesítményeinek
üzemeltetésére bérleti — üzemeltetési szerződést köt a
Kiskunsági Vizközmű-Szolgáltató Kft-vel. A szerződés
tartalmát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

3. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert, hagy a megszüntetésről szóló szerződést
és a bérleti — üzemeltetési szerződést aláírja.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 2. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti a Jakabszállás Község Helyi Vizkár-elhárítási
tervének elkészítésére vonatkozó árajánlatok elbírálására vonatkozó előterjesztést. A
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVII I. törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (Xl. 10.)
Kormányrendelet 28. 5 (4) bekezdése szerint a települési veszély elháritási tervet -

szükség esetén - soron kívül, egyébként minden év március 31-ig kell felülvizsgálni.
A Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012. április 5-én felvett
jegyzőkönyvében megállapította, hogy Jakabszállás rendelkezik a jogszabályban
előírt vizkár-elhárítási tervvel — mely a veszély elhárítási terv része -‚ de annak
aktualizálására van szükség. 2014. augusztus 28-án a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
szintén megállapította, hogy a helyi vízkár-elháritási tervet több szempontból
pontosítani kell. A jogszabályi megfelelésre történően 2015. február 23-án szintén
felhívás érkezett a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavéde)mi Igazgatóság Kecskeméti
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságától. Hangsúlyozza, hogy csak úgy köt szerződést,
ha a szennyvíz csatorna megépitésének befejezése után kerül sor a felmérésre,
amikor kialakitásra kerülnek a helyszíni csatornák.
A fenti jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében árajánlatok kérésére
került sor olyan szakemberektől, akik a helyi vízkár-elhárítási terv elkészítéséhez a
szükséges szakmai tudással rendelkeznek, melyek a következők:

1. VÍZÖV Kft. 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. Képviseli: Andó György
579.670.-Ft+AFA
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2. Alföldi AGROTERV Bt. Képviseli: Katona Zsolt
700.000.-Ft+ÁFA

3. REDBLOCK Környezetvédelmi Kft. 6753 Szeged, Honfoglalás u. 97. Képviseli:
Márta József

860.000.-Ft+ÁFA

4. Tisza Mérnöki Iroda 6723 Szeged, József A. sgt. 142/B Képviseli: Tamás Péter.
1.100.000.-Ft+AFA

Tánczos László megkérdezi, hogy sürgős most a határozatot meghozni a
testületnek?

Szabó György Róbert elmondja, hogy igen, tekintettel arra, hogy augusztus 14-e a
határidő és az előzetes munkálatokat el kellene kezdeni a döntést követően.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy aktualizálni kell a tervet, vagy teljesen újat kell
készíteni?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően el
kell készíteni a dokumentációt. Ez minden önkormányzatnak megoldandó feladat.

Szabó Mihály egyetért a javaslattal, korábban is együttműködött az Önkormányzat a
VIZÖV Kft. képviselőjével ebben a témában.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
78/2015. (VII. 20.) határozata
Jakabszállás Község Helyi Vízkár-elháritási tervének
elkészítésére vonatkozó árajánlatok elbírálása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Jakabszállás Község Helyi Vízkár-elhárítási tervének
elkészítésével megbízza a VÍZOV Kft-t (6721 Szeged,
Szilágyi u. 2.) képviselője Andó György. A megbízási díj
összegét 579.670.-Ft÷AFA összegben állapítja meg,
melyet az általános tartalék terhére biztosít. A szerződés
megkötésével és a munka átvételével Szabó György
Róbert polgármestert bízza meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2015. augusztus 14.
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A 3. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti az önkormányzat tulajdonában lévő — Deák Ferenc
utca mögötti 104 db — telek értékesítésére vonatkozó akciós hirdetést. Jakabszállás
Község Önkormányzata AKCIÓS telekértékesítést hirdet 2015. december 15-ig.
AKCIÓ mértéke 50%, mely a jelenlegi 1.500,- Ft/m2+ÁFA összegből kerül levonásra.
A telkek méretei: 660 m2-től 1300 m2-ig terjednek- Az értékesítést a Hársfa és a
Platán utcán kezdik. Érdeklődni: Kollerné Rádi Valériánál 76/581-802 vagy 20/346-
9033/1 03 melléken. A határozat tervezetet a testület tagjai írásban megkapták. Várja
a véleményeket, javaslatokat.

Tánczos László megkérdezi, hogy milyen előzetes számítások alapján jött ki ez az
összeg, mi az indíttatása az előterjesztésnek?

Szabó György Róbert elmondja, hogy eddig egyetlen telek sem került értékesítésre.
Polgármestersége ideje alatt két érdeklődő volt nála, de sokailták a telekárakat.
Kérte, hogy adjanak be árajánlatot, de eddig senki sem nyújtott be ilyet. Amíg
Ballószögön ennek az árnak a háromszorosáért elkelt 8 db telek, itt pedig egy sem.
Fülöpjakabon 200.- Ft/m2 áron értékesítették a telkeket. El kell indítani az
értékesítést, legalább az első 10 telket el kell adni. Az év elején beterjesztett és
elfogadott gazdasági programban is ez a %-os összeg szerepel, amely most sz
előterjesztésben is van.

Tánczos László felhívja a figyelmet arra, hogy az előző testületnek volt egy
határozata ebben a témában. Azt aktualizálva — feltételrendszer kidolgozott benne —

megfelelő reklámmal célszerűbb lenne megjelentetni.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy mi az oka annak, hogy két utcára van lekorlátozva
sz értékesítés? Preferálni esetleg lehet, de ne korlátozzák a leendő tulajdonosokat.

Szabó György Róbert elmondja, hogy ez a két utca van legközelebb a szilárd
burkolatú úthoz. Minél nagyobb tömegben legyenek jelen a felépült lakások, jobban
mutat, igy várható, hogy többen érdeklődnek. Azt is figyelembe kell venni, hogy a
területet karban kell tartani és ha össze-vissza kerül értékesítésre, ez a tevékenység
akadályozott. A közüzemi szolgáltatások tekintetében a közvilágítást így lehetne
költséghatékonyan üzemeltetni. Előbb-utóbb a gázvezetéket is ki kell épiteni,
célszerűbb koncentráltan kiépíteni adott területen, mint az egészre vonatkozóan.
Ugyanez a helyzet a csatornahálózat kiépítésével is, egyszerre egy utcában kell
kiépíteni. A költségek felmerülése szempontjából ez sem elhanyagolható.

Szabó Mihály egyetért a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének véleményével.
Javasolja, hegy bárhol lehessen vásárolni telket. A gázszolgáltatásra szükség van,
diszkriminációnak tartja a korlátozást. A vízrendszer ki van építve a területen,
jelenleg állóvíz van benne. Kérdésként merül fel, hogy egyáltalán kik igénylik a
telkeket? Megkérdezi, hogy mi a helyzet azzal, aki 4-5 házhelyet akar vásárolni?

Szabó György Róbert javasolja, hogy a testület készítsen egy átgondolt
előterjesztést és a döntést halasszák el szeptemberre.

Tánczos László szerint feltételek legyenek benne kidolgozva. A mostani
előterjesztés nincs átgondolva, nem látja az érvet.
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Konfár János Javasolja a régi kedvezményt megreklámozni.

Bukovszki Sándorné egyetért a javaslattal.

Kovács Bálint szerint szűrőt kell betenni.

Szabó György Róbert szerint annál nagyobb érv nem kell, hogy nem kelnek el a
telkek. Egy reklámkampánnyal vagy észrevesznek bennünket az érdeklődők, vagy
nem.

Konfár János elmondja, hogy a 104 db telek kialakítása 100 millió Ft-jába került az
önkormányzatnak. Ezért az elmúlt 10-20 évben sok mindent megvont magától. Az
1500.- FUm2es+ÁFA ár ennek a figyelembevételével lett megállapítva. Most ezektől
ekkora veszteséggel megválni, korábban ezért nem tették meg ezt a lépést. 2008-ra
kerültek értékesíthető állapotba, de akkora megváltoztak a gazdasági körülmények,
megszűntek az építési támogatások.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy most elkezdődött a családok
építési támogatása és ezt az alkalmat ki kellene használni.

Tánczos László véleménye szerint reklámkampányt kellene elindítani és az
működne. Ha csak a faliújságra tesszük ki a hirdetést, nem hatékony.

Szabó György Róbert szerint hirdetési felületként is megfizethető a mostani
javaslat, ha egész oldalas hirdetést adunk fel, az nagyon költséges lehet,
belekerülhet 5-600 e Ft-ba.

Tánczos László, elektronikusan is lehet hirdetni, az olcsóbb.

Konfár János elmondja, hogy Fülöpjakabon 200.- Ft/m2-es áron értékesítették a
telkeket. Nincsen eladó telkük. Helvécián és Ballószögön 3-4-szeres áron adnák.
Nálunk egyszerűbb a közlekedés, mint Helvécián és Ballószögön és mégsem sikerül
értékesíteni a telkeket. Az elmúlt időszakban kikerült tábla, mégsem jönnek az
érdeklődők.

Szabó György Róbert, kiküldi e-mailben a képviselőknek a korábbi kivonatot a
témával kapcsolatban. Két héten belül várja a javaslatokat, ötleteket.

Kovács Bálint, aki esetleg a korábban is kért ajánlatot, ha valakinek Ilyen igénye
van, tárgyaljon róla a testület.

Tánczos László javasolja felvenni a kapcsolatot a Mercedes gyárral és egyéb
üzemmel, ahol sokan dolgoznak.

Csertő János véleménye szerint az ott dolgozók inkább a kész lakásokat keresik,
mint építsenek.

Konfár János vannak építési vállalkozók a faluban is.

Szabó György Róbert figyelemfelkeltő akciót akar indítani az ügy érdekében.
Amennyiben a feltételeken változtatni kell a Képviselő-testület döntsön.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7912015. (VII. 20.) határozata
Akciós telkek Jakabszálláson.

Jakabszállás Község Önkormányzata döntése értelmében
az akciós telkek értékesítésére vonatkozó 42/2012.
(Vl.14.) határozatban foglaltak az irányadók. A
szeptemberi testületi ülésen újratárgyalásra kerül az
előterjesztés.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2015. szeptember3o.

A 4. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Jakabszállás Községi Spodegyesület
működéséhez forrás biztosítására vonatkozó előterjesztést. A Jakabszállás Községi
Sportegyesületnek szüksége van a 2015. évre betervezett támogatási összegen
(1 500 000.- Ft) felül még 871 000.- Ft támogatásra. Ebből 773 000.- Ft visszatérül
az önkormányzatnak, mert a Sportegyesület ősszel bérleti díjat fizet a focipálya után.
Javasolja, hogy a képviselő-testület biztosítsa a tartalékalap terhére a kért
támogatást. Kérdés, kérés van-e az előterjesztéshez?

Forczekné Tóth Csilla megkérdezi, hogy mire van szüksége a Sportegyesületnek
ekkora támogatásra, hiszen a többi egyesület, szervezet sem kap ekkora
nagyságrendű összeget?

Szabó Mihály elmondja, hogy a müködési költségek fedezésére és a bírói díjak
kifizetésére szükséges az összeg. Június 30-ig meg kellett csinálni sz
elszámolásokat. Ebben a kérdésben a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság elnökével,
valamint a Polgármester Urral is tárgyalt személyesen. A nyújtott támogatás
összegéből az ősz folyamán bérleti díj címén 773 e Ft visszafizetésre kerül.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a segítőkészséget mis sem bizonyítja jobban
azonnal intézkedett, amikor az igény felmerült.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és I nem szavazott az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8012015. (VII. 20.) határozata
Jakabszállás Községi Sportegyesület működéséhez
forrás biztosítása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az általános tartalék terhére biztosít 871.000.-Ft, azaz
Nyolcszázhetvenegy-ezer forint összegű támogatást

10



Jakabszállás Községi Sportegyesület részére a működési
költségeinek fedezése céljából.

Megbízza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a
támogatási összeg kifizetéséről és az önkormányzat 2015.
évi költségvetési rendeletének módosításáról intézkedjen.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Az 5. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert átadja a szót Hegedűs Gábornénak.

Hegedűs Gáborné ismerteti a Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testületének /2015. ( ) rendelete a gyermekek napkőzbeni ellátása
keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló rendelet
tervezetet. Elmondja, hogy márciusban már tárgyalta a testület az étkeztetésre
vonatkozó előterjesztést, akkor nem került sor emelésre. Ahhoz, hogy szeptember 1-
től alkalmazhatók legyenek az Új étkezési térítési díjak a testületnek dönteni kell.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a 4 %-os javaslat szerint lett kidolgozva a díj
nagysága.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
912015. (Vlll.04.) rendelete

a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjáról

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

Hegedűs Gáborné az önkormányzat intézménye által nem kötelezően nyújtott
szolgáltatás (étkezés) ellenértékeként az élelmezésvezető által tett javaslat alapján
az alábbi határozat meghozatalát javasolja.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8112015. (VII. 20.) határozata
Jakabszállás község Önkormányzata fenntartásában működő
konyha által nyújtott étkezések árának meghatározása
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
fenntartásában működő konyha által biztosított étkezési
szolgáltatások árát az alábbiak szerint határozza meg:

Felnőtt ebéd ára: 512.-Ft + ÁFA (650.-Ft)

Vendég ebéd ára: 575.-Ft +ÁFA (730.-Ft)

Wolford Dűlői Iskolát igénybe vevők esetén:

Reggeli: 283.-Ft+ÁFA (360.-Ft)

Ebéd: 575.-Ft+ÁFA (730.-Ft)

Vacsora: 402.-Ft+ÁFA (510.-Ft)

Összesen: 1 .260.-Ft+ÁFA (1.600.-Ft)

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2015. szeptember 1.

A 6. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert átadja a szót Hegedűs Gábornénak.

Hegedűs Gáborné ismerteti Péli István Jakabszállás, Dózsa Gy. u. 53. sz. alatti
lakos tulajdonában lévő jakabszállási 808. hrsz-ú ingatlanra Jakabszállás Községi
Tanács VB. javára bejegyzett elidegenítési tilalom törléséről szóló előterjesztést. Dr.
Drozdik Cecília ügyvéd — mint jogi képviselő - kérelmet nyújtott be arra vonatkozólag,
hogy Félj István tulajdonában levő 808. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Községi
Tanács VB. (6078 Jakabszállás) jogosult javára 19546/1993. 08. 25. számon
bejegyzett beépítési kötelezettséget (mely 1993. 07. 31-ig meghosszabbításra
került), valamint ennek biztosítására 17880/1990. 08. 06. számon bejegyzett
elidegenitési tilalom törléséről döntsön a képviselő-testület.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8212015. (VII. 20.) határozata
Féli István Jakabszállás, Dózsa Gy. u. 53. sz. alatti lakos tulajdonában
lévő jakabszállási 808. hrsz-ú ingatlanra Jakabszállás Községi Tanács VB.
javára bejegyzett elidegenítési tilalom törléséről való döntés.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy Péli István Jakabszállás, Dózsa
Gy. u. 53. sz. alatti lakos tulajdonában lévő jakabszállási
808. hrsz-ú kivett ingatlanról a Községi Tanács VB. (cím:
6078 Jakabszállás) javára bejegyzett beépítési
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kötelezettség és a beép itésí kötelezettség biztosítására
bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre kerüljön. A
bejegyzések számai: 1954611993. 08. 25. és
17880(1 990. 08. 06.
Felelős: Hegedűs Gáborné jegyző
Határidő: azonnal

Hegedűs Gáborné kéri a képviselő-testületet, hogy adjon általános felhatalmazást
Szabó György Róbert polgármester részére, hogy az ilyen ügyekben az
önkormányzat nevében kiadhassa a korábban bejegyzett terhek törlésére vonatkozó
hozzájárulást. Azért javasolja, hogy ne kelljen a testület elé vinni az ilyen jellegű
kérelmeket. Az önkormányzat részéröl nincsen jelentősége a döntésnek.

Kovács Bálint javasolja, hogy elidegenítési és egyéb teher esetében tárgyalja meg
a testület. Egyébként meg havonta összeül a testület. Addig ez várhat.

Hegedűs Gáborné az elidegenítési és terhelési tilalom együtt vannak
megfogalmazva általában.

Szabó Mihály felhívja a figyelmet arra, hogy ez a döntés semmilyen pénzügyi
mozgással nem jár.

Hegedús Gáborné javasolja kiegészíteni a határozatot „a pénzügyi kötelezettséggel
nem járó” szövegrésszel.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
83(2015. (VII. 20.) határozata
Elidegenítési tilalom törlésére vonatkozó
felhatalmazás adása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
általános felhatalmazást ad Szabó György Róbert
polgármester részére arra vonatkozóan, hogy
Jakabszállás Község Önkormányzata és jogelődje részére
az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, aktualitását
vesztett, elidegenítési tilalom és egyéb teher törlésére
vonatkozóan, pénzügyi kötelezettséggel nem járó
nyilatkozatot tegyen, az érintett ingatlan tulajdonosa
kérésére.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: folyamatos

A 7. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a térflgyelö kamerarendszer kiépítéséhez
szükséges egyeztetésekre meghatalmazás adására vonatkozó előterjesztést. Az
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elmúlt héten tárgyalást folytatott Csertő Jánossal, Hegedűs Gábornéval, Dr. Faragó
Helgával a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatosan. A térflgyelő
kamerarendszer kiépítéséhez szükséges, hogy a DÉMÁSZ Zrt-vel a telepitési
helyeket az áramvételezés miatt mielőbb leegyeztessék, majd ezt követően a
Kecskeméti Rendőrkapitányságtól is állásfoglalást kell kérni a megvalósitási
helyszíneket illetően.

Javasolja, hogy az egyeztetésekhez vegyék igénybe szakértö segítségét. Az
Infoszakértő Bt. (6500 Baja, Petőfi Sándor utca 26.) fenti tárgyban díjmentes
szolgáltatást nyújt az önkormányzat számára. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a
szükséges határozatot hozza meg.

Szabó Mihály elmondja, hogy értesülése szerint a térflgyelö kamerarendszer
pályázatokat vizsgálják. A helyszínre vonatkozóan a rendőrségre akarják elhelyezni a
központot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8412015. (VII. 20.) határozata
A térflgyelő kamerarendszer kiépítéséhez szükséges
egyeztetésekre meghatalmazás

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
meghatalmazza az Infoszakértő Bt-t (6500 Baja, Petőfi
Sándor utca 26.), illetve képviselőjét, Nagy Norbertet (an.:
Marxer Julianna, szüL: 1977.07.2a), hogy Jakabszállás
Község Önkormányzata nevében a térflgyelő
kamerarendszer kiépítéséhez szükséges egyeztetéseket
az EDF DEMASZ Zrt-vel, valamint a Kecskeméti
Rendőrkapitánysággal lefolytassa.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 8. napirendi pont egyéb bejelentések.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e bejelentés, javaslat az egyéb
bejelentések tárgykörben?

Szabó Mihály megkérdezi a jelenleg foglalkoztatott tömeges közmunkával
kapcsolatosan mennyi az önkormányzatra jutó bérköltség? Az önkormányzat
számlájára mikor érkezik meg az összeg?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a jelenleg foglalkoztatott összes közmunkás
100 %-os arányban támogatott, amelyhez az önkormányzatnak nem kell önerőt
biztosítani. Olyan megállapodást nem írt volna alá, ahol önerő is szükséges.
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Szabó Mihály, az elmúlt időszakban temetőrongálás volt. Az ezzel kapcsolatos
helyreállítási munkák hogyan alakulnak?

Szabó György Róbert elmondja, hogy ami balesetveszélyes volt, annak a
helyreállítása már megtörtént. A főkapu bejáratát átívelő ídom nem lesz
visszahelyezve. Ha bármilyen nagy autóval be kellene menni a temetőbe az
megakadályozná, így viszont akadálymentesen - indokolt esetben - be lehet menni. A
ledőlt átívelő idom belseje teljesen szét volt korhadva. A szerencsétlenségben
szerencse, hogy így alakult, nem egy szélvihar bontotta meg.

Tánczos László véleménye szerint az oszlopokat be kell fejezni.

Szabó György Róbert tudomása szerint a szakembereI megállapodtak a
helyreállításról.

Tánczos László felhívja a figyelmet arra, hogy eldöntött dolgokat kapnak a testület
tagjai az üléseken, nem látja értelmét annak, hogy az ülésen személyesen
megjelenjen.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a temetőnél balesetveszélyes volt a helyzet,
arról azonnal intézkedni kellett. Ezt a dolgot nem kell összekeverni azzal, hogy
megjelenik valaki a testületi ülésen, vagy sem.

Tánczos László, nem egy dologról beszélnek. Nem cáfolja a tényeket, ennek a
tálalási formájával van problémája. Ha drasztikus akar lenni, miért nem lehet úgy
előadni, hogy az ő döntése is benne van.

Forczekné Tóth Csilla megjegyzi, hogy ez nem akkora súlyú kérdés volt, hogy
ehhez testületi ülés legyen összehiva.

Tánczos László, ha nem úgy lenne előadva, eldöntöttem, szavazzátok meg.
Meghallgatva, megkérdezve a többiek véleményét, hátha van értelmes javaslat.

Szabó György Róbert nem érti, hogy mi kivetni való van ebben.

Tánczos László, nem ekkora úri gőggel kell előadni.

Szabó György Róbert, az úri gőgről lehetne beszélni, ezt a témát itt zárjuk le.

Szabó Mihály felhívja a figyelmet arra, hogyha közbejön hosszan tartó betegség,
vagy műtét, akkor a Polgármester intézkedjen a polgármesteri értekezleten való
helyettesítéséről.

Szabó György Róbert elmondja, hogy Lenkei Róberttel egyeztetett, hogy milyen új
információk hangzottak el a nevezett megbeszélésen. Az információt megkapta. Ez
olyan helyzet volt, ami nem rajta múlott. Elsőként szerzett tudomást arról is, hogy a
Polgárőrség megnyerte az autópályázatot. Lezsák Sándor Országgyűlési Képviselő
Úrral jó a kapcsolata, sok mindenben eddig is és a továbbiakban Is támogatja az
önkormányzatot és Jakabszállás községet. Megjegyzi, hogy Lenkei Róbert volt az,
aki a hogyléte felől érdeklődött a műtét után.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy a Falvak éjszakája rendezvénynek mennyi volt a
költsége?
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Szabó György Róbert, pontosan nem tudja, de kb. 300 e Ft a Jakabszállási
Önkormányzatra eső rész.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy erre a rendezvényre pályázati lehetőség volt-e?

Szabó György Róbert elmondja, hogy ez nem olyan jellegű rendezvény volt, amire
pályázni lehetett volna. Három település — Kunszállás, Fülöpjakab és Jakabszállás —

közösen létrehozott eseménye volt.

Szabó Mihály elmondja, hagy a testület megalakulásakor elhangzott, hogy 3
bizottság alakuljon. A Jakab Napi Vigassággal kapcsolatos költségekkel,
programokkal kapcsolatos kérdésekre nem tudnak válaszolni az érdeklődőknek.

Forczekné Tóth Csilla elmondja, hogy a jelenlegi Képviselö-testület megalakulása
óta több rendezvényt is szerveztek, amelyre kis kivétellel a T. testületi tagok nem
jöttek el. A Falvak Éjszakája rendezvényre mindenki meg lett híva és ennek ellenére
sem jöttek el. Segítséget sem kap senkitől.

Szabó Mihály elmondja, hogy volt egy csatorna értekezlet, amelyre Konfár János és
személye nem kaptak meghívást, pedig részt akartak venni rajta. A mérnök küldte a
meghívót.

Szabó György Róbert, valóban így történt. Amint tudomására jutott a következő
alkalommal leírta a találkozók időpontjait. Egyik alkalommal volt egy csúszás, akkor
péntekre áttették az értekezletet. Jelenleg a két hetes időpontok visszaálltak az
eredeti időpontra.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a csatornahálózat kiépítettsége 73,82 %-os,
a pénzügyi elszámolás 43,82 %-os, a csatornahálózatból 7000 m a föld alatt van, 3
db átemelő készen van. Szombaton villanyáramot szereltek. 410 db csonk el van
helyezve az ingatlanokon. Várhatóan két héten belül az összes bekötés megvalósul.
Csütörtökön nagy csőtörés volt, ahol nagyon sok viz elfolyt. Azon a szakaszon
összesen 7 db csőtörés volt az elmúlt időszakban. Így kivitelezni nem tűnik túl
szakszerű munkának. 2 hét van még hátra, reméli, hogy ilyen eset nem fordul elő.
Pénteken ennek kapcsán összehívta a kivitelezők vezetőit és a vízügyes
szakembereket és megállapodtak abban, hogy kutatóárkokat ásnak ki. Ennek mi az
oka? A közmű térképek nem tökéletesek, nem felelnek meg a kivitelezésnek. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy szét kell szakítani a föld alatti szerelvényeket.

Tánczos László megkérdezi, hogy ezeket a hálózati baleseteket kijavítja ki és ki
veszi át az elkészült részt. Ők elmennek, mi itt maradunk.

Szabó György Róbert, a Kiskunsági Víziközmű Társulat jön ide a hibát elháritani
Kiskőrösről. Ezért tartott a múlt alkalommal is tovább a helyreállítás, mert ide kellett
érkezniük, és a szükséges munkát elvégezni. A továbbiakban próbálják
leszakaszolni a részeket, hogy ne legyen vízhiány a település egész területén.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy a javítás költségeit átszámlázzák a kivitelezőnek?

Szabó György Róbert, igen átszámlázzák.

Konfár János a szennyvíztisztító telep építésével kapcsolatosan kér tájékoztatást.
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Szabó György Róbert elmondja, hogy Új cselekvési terv készült a múlt hét keddi
értekezlet alapján. A teljes befejezés időpontja 2015. október 4-re változik. Innentől
ekkor kell készre jelenteni az egész csatornahálózatot. Ekkor lesz egy műszaki
átadás, akkor a műszaki ellenőrök megállapítják, hogy mi az, amit javítani kell, erre
lesz 15, vagy 28 napos határidő, majd újra készre kell jelenteni.

Konfár János, ezzel az új időponttal mindenki egyetértett?

Szabó György Róbert elmondja, hogy felhívta a résztvevők figyelmét arra, hogy úgy
alakitsák ki a határidőket és a kivitelezést, hogy az állam, és az Unió felé időben el
tudjanak számolni, mert az önkormányzatnak nincsen arra pénze, hogy büntetést,
vagy bármit fizessen. Előterjesztés alatt van a kérelem.

Konfár János úgy véli, hogy a teleppel kapcsolatban rendben vannak a dolgok. A
legnagyobb problémát az út okozza, ahol elakadnak a járművek. Ezt meg lehetett
volna előzni, ha előbb megcsinálják.

Szabó György Róbert elmondja, hogy még egy DÉMÁSZ engedélyre kell várni.
Onnan egy aláírás megszerzése 3 hónapba kerül. A kivitelező úgy vállalta, hogy
először a nyomóvezeték kerül kiépítésre és utána az út. Ezen az aszfalt nem olyan
minőségű lesz, mint p1. a Dobó utcán, de lehet rajta járni.

Szabó Mihály a projektmenedzsment ígérete iránt érdeklődik.

Szabó György Róbert a kérvényt benyújtották és december 31-ig fel kell használni,
a forrást, megjött róla a határozat.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás?

Szabó György Róbert elmondja, hogy központi komposztálót szándékozik
kialakitani. Nézzenek szét a településen. Mondtak egy helyet, ahol homokbánya van,
de félő nehogy olyan anyagot vigyenek oda, ami nem oda való.

A csatornákat már egy hónapja elkezdték kitakarítani a nádtól, a bambuszból. A
kiszedett nád gazdára talált, állattartókhoz került. Jó ütemben halad a munka. Olyan
közfoglalkoztatottak vannak, akik haladnak és nem csak az idő telik. 3 főt kaptak erre
a célra 100 %-ban finanszírozással.

A településen sok helyen nincs házszámtábla, vagy még a régi rossz szám van kint —

ami megtévesztő - postaláda, csengő. Kéri a segítséget ebben az ügyben. A múlt
héten szórtak anyagot és több száz azon ingatlanok száma, ahol ez hiányzik.
Kérésre központilag megcsináltatja az önkormányzat ás kifizetik a lakosok. Nem csak
a mi érdekünk, mentő, tűzoltó, Új postás stb. esetében is fontos.

Hegedűs Gáborné az önkormányzat tulajdonában lévő 014. hrsz-Ú úttal kapcsolatos
intézkedésekről ad tájékoztatást.

1. 2014. szeptemberében bejelentés érkezett az önkormányzathoz, hogy a
tulajdonában lévő 014. hrsz-ú út 01 5/97. hrsz-ú úttal érintkező szakasza járhatatlan a
magánterületről kinőtt sarjak miatt.

2. 2014. szeptember 18-án kelt levélben felszólitásra került a 015/97. hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa, hogy az útról vágja ki a fákat.
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3. A tulajdonos a kihajló ágakból vágott ugyan le, de az út továbbra is járhatatlan
maradt, ezért az önkormányzat dolgozói kivágták azon fákat, melyek a térkép alapján
az útban lévőnek tűntek.

4. A tulajdonos bejelentést tett az önkormányzat ellen illetéktelen fakitermelés miatt.
A Kecskeméti Rendőrkapitányság az ügyben nyomozást végzett. A nyomozás során
megállapítást nyert, hogy a Jakabszállás 015/97. hrsz-ú földrészlet „a” alrészletével
határos Jakabszállás 014. hrsz-ú út nyomvonalán Jakabszállás Község
Onkormányzata végeztetett fakitermelést. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdögazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti és Hatósági
Osztálya a helyszíni szemle során megállapította, hogy a két érintett ingatlan határa
nincs kitűzve, ezért a fakitermelés érinthette a panaszos ingatlanát. Valamint az
önkormányzat nem jelentette be a hatósághoz előzetesen a fakitermelést.

5. Az Erdöfelügyeleti és Hatósági Osztály 2015. június 4-én 10 órakor a helyszíni
szemlét tartott, melynek során megállapította, hogy a fakitermelés megvalósult. A két
földrészlet érintett részének határvonalát az önkormányzat kitűzette 2015. június 5-
én. 2015. június 8-án a határvonal ismeretében ismét helyszíni szemlére került sor,
melynek során az Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály megállapitotta, hogy az
önkormányzat 0,26 m3 tömegű fát a panaszos tulajdonában lévő Jakabszállás
015/97. hrsz-ú földrészlet „a’ alrészletén található erdőből termelte ki.

6. Az Erdőfelügyeleti és hatósági Osztály BKG/001/5436-2/2015. számú
határozatával Jakabszállás Község Önkormányzatát 30.000.-Ft erdővédelmi
birsággal sújtotta, mivel bejelentés nélkül végzett fakitermelési munkálatokat a
jakabszállási 015/97. hrsz-ú főldrészleten.

7. Az önkormányzat az erdővédelmi bírságot a megadott számlaszámra átutalta.

8. Mivel az önkormányzat tulajdonában lévő utak több helyen hasonlóan
járhatatlanok, vagy rendeltetésszerű igénybevételük nehezített 2015. június 24-én
kelt levélben fordultak az Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztályhoz, hogy segítsen
érvényt szerezni annak, hogy az erdőgazdálkodók tegyenek eleget azon jogszabályi
kötelezettségüknek, hogy erdősítéskor a minimálisan 3 méter széles tűzpásztát
biztosítsák és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodjanak. A levélhez
mellékletként csatolták azon területek hrsz-ait, ahol különösen égető a probléma.

9. Az Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály illetékese e-mailben azt a tájékoztatást
adta, hogy az erdészeti hatóság a közutak mellett található erdők erdőgazdálkodóit
nem kötelezheti a 3 méteres tűzpászta kialakítására, csak a meglévő tűzpászták
karbantartását írhatja elő. Amennyiben a faállomány függőleges koronavetülete a
telekhatáron átér, az érintett erdőgazdálkodó kötelezhető a jogsértés
megszüntetésére, de ennek feltétele a tisztázott telekhatár. Vagyis az
önkormányzatnak ki kell méretni a tulajdonában lévő út határát.

Konfár János tudja, hogy 2 hónappal ezelött mennyi fát vágott ki.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy polgári peres eljárást lehetne kezdeményezni.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy az önkormányzat kötelezheti-e kártérítésre?
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Konfár János megjegyzi, hogy ezek a fák nem is ültetve voltak, hanem sarjról
fakadtak ki. Megvárni 2-3 évet és akkorfeljelenteni.

Szabó Mihály felháborítónak tartja, hogy nem Is itt lakik a tulajdonos és nem veszi
figyelembe azt, hogy p1. télen, amikor nagy hó van, nem lehet az utat takarítani, mert
benőtték a fák.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a helyszíni szemle alkalmával megállapítást
nyert, hogy a gabonában is benne van az Út.

Konfár János ezek az utak azért tértek el, mert nőttek az olajfák, aki bennünket
molesztál, ha mindig rendben tartotta volna a területét, akkor nem ment volna bele az
útba.

Szabó György Róbert sok pénzbe kerül, megfelelő embert kell keresni, nem akar
500 e Ft-ot fizetni, hogy kiméresse az utakat.

Konfár János szerint pedig az összes utat ki kellene méretni.

Szabó György Róbert, egyelőre, ahol nagyon fontos, ott méret.

Bejelenti, hogy a KUBOTA kistraktor után szárzúzót és ágaprítót szeretne vásároini.
Két héten belül szóljanak, ha van ilyen jellegű információjuk. Gyűjti az ajánlatokat. A
ballószögi önkormányzat most vásárolt egy ilyen gépet, biztonsági berendezést is
csináltatott rá. A külterületi utakon lenyesett ágakat most bedobálják belülre, de
ezeket Is össze akarja apríttatni. A 104 üres telken vannak egyelőre elhelyezve az
eddig összegyűjtött ágak, gallyak. Ezt szeretné összeaprittatni mulcsnak, virágos
kertbe, komposztra. A karvastagságú ágakat nem akarja összeaprítani, azt a
szociális tűzifánál fel lehet használni.

Konfár János véleménye szerint ez a kis traktor a szárzúzót bírja üzemeltetni, az
ágaprítót nem valószínű.

Csertő János megjegyzi, hogy vannak nagyobb teljesítményű gépek is, vontatni kell
őket.

Szabó Mihály az utaknál a tuskózást is el kell végezni, hogy rendeltetésszerűen
járhatók legyenek. Az erdészetnek üzeni, hogy a fenyőfát őrizzék.

Szabó György Róbert, előbb-utóbb a tuskókkal is kell kezdeni valamit.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy az egészséges ivóvizprogramhoz kell-e
hozzájárulást fizetni az önkormányzatnak?

Szabó György Róbert elmondja, hogy 1.471.000.- Ft-ot adtak hozzá.

Szabó György Róbert, az ülést berekeszti és zárt testületi ülést rendel el a további
napirendi pont tárgyalására.

Kmft.
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polgármester cimzetes főjegyző
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Jakabszállás Község Polgármestere

ME GHÍ VÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. július 20-án hétfőn 17 órai kezdettel

ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató termében, melyre meghívott.

Napirendi pontok:

1) Közszolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződés megszüntetése, helyette bérleti-üzemeltetési
szerződés kötése a Kiskunsági Vízikőzmű-Szolgáltató Kfl.-vel
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

2) Jakabszállás Község Helyi Vizkár-elhárítási tervének elkészítésére vonatkozó árajánlatok
elbírálása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

3) Akciós telkek Jakabszálláson.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

4) Jakabszállás Községi Sportegyesület működéséhez forrás biztosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

5) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselö-testületének /2015. ( ) rendelete
a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési
díjáról.
Előadó: Hegedűs Gábomé cimzetes főjegyzö.

6) Péli István Jakabszállás, Dózsa Gy. u. 53. sz. alatti Lakos tulajdonában lévő jakabszállási
808. hrsz-ú ingatlanra Jakabszállás Községi Tanács VB. javára bejegyzett elidegenítési
tilalom törléséröl való döntés.
Előadó: Hegedűs Gábomé cimzetes főjegyző.

7) A térflgyelő kamerarendszer kiépítéséhez szükséges egyeztetésekre meghatalmazás.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

8) Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

9) Mezőőri pályázatról döntés. (zárt ülés)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Jakabszállás, 2015. július 16.

I -% rV(2-
zabVörgy Róbert

\ jI 7 polgármester

6078 Jakabszállás, Petöfi Sándor tCfl
76/58 1-800 Fax: 76/581-802

+ 36 20 939 23 98
polgarmesterjakabszal1as.hu





JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
2015. iúlius 20-án 17.00 órakor tartandó ülésére

L

MEGHÍVOTTAK:

(

1. Bukovszki Sándorné

2. Forczekné Tóth Csilla

3. Konfár János

4. Kovács Bálint

5. Szabó György Róbert polgármester

6. Szabó Mihály

7. Tánczos László

8. Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző

.±1A

10 S1

11 tt9.5
12.

13.

14.

15.

16.





Kézbesítési ív

a2015. július 20-aj képviselő-testületi ülésre

Név Átvétel időpontja Aláírás
Bukovszki Sándomé 3jD iS - Lkj
Cigányné Pál Terézia sis. o
Csertőjános o% /4’ CZ- 2Lb
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Előterj esztés
a Képviselő-testület 2015. július 20-aj ütésére

1. napirend

TárEv: Közszolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződés megszüntetése, helyette bérleti-
üzemeltetési szerződés kötése a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kit-vel

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kit a megalakulása óta ajogelődök (Kalocsa, Kiskőrös.
Kiskunhalas és róldrajzi körzetük) üzemeltetési formáit fenntartva 19 víziközmű-rendszert
(Jakabszállást is) vagyonkezelési formában, 33 víziközmű-rendszert bérleti üzemeltetési
formában üzemeltet.
Vagyonkezelés esetén a víziközmü-vagvon az üzemeltető (Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató
Kit) könyveiben is szerepel értékkel, illetve az amortizáció is elszámolódik.

Vagyonkezelés esetén az éves értékcsökkentés összegét a kezelt vagyon felújítására, pótlására
kellene fordítani, ezen kötelezettségeinek 2013. évtől sem a jogelöd Kőrösvíz Kit, sem a
jogutód Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kit nem tudott eleget tenni.

Ermek oka a rezsicsökkentés. a közműadó fizetés. a felügyeleti díj fizetési kötelezettség.

Bérleti üzemeltetési szerződés esetében az üzemeltető csak nyilvántartja a vagyon elemeket
így az elszámolt amortizáció nem befolyásolja a vállalkozás eredményét.

A fentiek alapján szükséges a viziközmű vagyonkezelési szerződés megszüntetése és helyette
bérleti üzemelteÉési szerződés kötése.

A vagyonkezelési szerződés megszünésével Jakabszállás Község Önkormányzata részére
visszaadásra kerül nettó 47 885 057 Ft értékű víziközmü vagyon.

A Kiskunsági Viziközmü-Szolgáltató Kit kötelezettséget vállal arra, hogy a 2013. évtől el
nem végzett felújítások értékét, 2 676 400 Ft-ot a következő 10 évben a vízhálózatok
felújítására fordítja, a felhasználást a tulajdonos részére igazolja.

A felújítás igazolása térítésmentes eszköz átadási jegyzőkönyvvel történik.

A fentiek miatt javaslom a képviselő-testületnek, hogy a mellékelt tartalommal a
kőzszolgáltatási és vagyonkezelési szerződés megszüntetése és Jakabszállás Község
Viziközmű létesítményei bérleti üzemeltetési szerződése tárgyában a szerződést fogadja el, és
az aláírásával a polgármestert bízza meg.

Határozat-tervezet

I. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megszünteti az önkormányzat
tulajdonában lévő víziközmű üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási és vagyonkezelési
szerződést, melyet 2008. január 1. napján határozatlan időre kötött a Kőrösvíz Kfl-vel
melynek jogutódja a Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kit A szerződés tartalmát a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor ii. 14.
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2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat víziközmű
létesítményeinek üzemeltetésére bérleti — üzemeltetési szerződést köt a Kiskunsági
Vizközmű-Szolgáltató Kü-vel. A szerződés tartalmát a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.

3. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó György
Róbert polgármestert, hogy a megszüntetésről szóló szerződést és a bérleti — üzemeltetési
szerződést aláírja.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azormal

Jakabszállás, 2015. július 16.
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS
VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

MEGSZÜNTETÉSE

Amely létrejött egyrészről Jakabszállás Község Önkormányzata (képviseli: Sza
bó György Róbert polgármester, adószima: 15736338-2-03., KSH száma:
15736338-8411-321-03.) 6078 Jakabszállás, PetőE Sándor u. 14. szám alatti székhe
lyű jogi személy, mint közüzemi szolgáltatásra kötelezett Ónkormányzat,

másrészről a Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft (adószáma: 24688886-2-03., KSH
száma: 24688886-3600-113-03., képviseli: Mátyus Zoltán ügyvezető, Cg. 03-09-126654.)
6400 ICskunhalas, Kőrösi üt 5. szám alatd székhelyű gazdasági társaság, mint
VAGYONKEZELO között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mel
lett:

L A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jakabszállás Község Önkormányzata (képviseli: Szabó György Róbert polgár
mester, adószáma: 15736338-2-03., KSH száma: 15736338-8411-321-03.) 6078 Ja
kabszállás, PetőE Sándor u. 14. és a KORÖSWZ KET 2008. január 1. napján hatá
rozatian időtartamra közszolgáltatási és vagyonkezelési szerződést kötött a Jakab
szállás Község közművel kiépített területrészén ivóvizellátásra és szennyvízelveze
tésre, a település közműves ivóvízellátását szolgáló, Önkormányzat tulajdonában
álló víziközmúvek folyamatos és szakszerű üzemeltetésére.

A KŐRÖSVÍZ KFT 2013. szeptember 16-i hatállyal jogutódlással megszűnt, általános
jogutódja a Kiskunsági Víziközmű-Szolgákató KFT lett.

IL SZERZŐDÉS TARTALMA

Szerződő felek az 1/ pontban meghatározott közszolgáltatási ás vagyonkezelési
szerződést ezennel közös akarat-elhatározással és megegyezéssel megszüntetik
2015. április 30. napi hatállyal.

HL EREDETIÁLL4POTHEL }REÁLLÍTÁSA

Szerződő felek az I., pontban meghatározott szerződés kapcsán köztük kialakult
vagyoni viszonylatokat az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítják.

Ennek keretében VAGYONKEZELŐ az átvett vagyont - leltár szerint - biányta
lanul visszaszolgáltatja a TULAJDONOS részére, melynek átvételét tulajdonos el
ismeri.
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Az átadott vagyon értéke 47 885 057 Ft

Felek rögzítik, hogy a visszaszolgáltatott vagyon értéke a kezelésbe adás időpontjában
fennálló állapothoz (értékhez) képest a pótlásra fel nem használt értékcsökkenés értékével
csökkent, melyet tulajdonos elfogad, a visszaszolgákatási kötelezettséget teljesítettnek te
kinti.

IV PÓTLÁSIKÖTELEZETTSÉG

Szenődó felek megállapítják, hogy az értékcsőkkenés pótlásra lekötőtt tartalék képzés tör
tént, amely nem került a felújítási és pótlás1 terv szerint felhasználásra.

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáható KFT kötelezettséget vá1ll ana, hogy a Fel
nem használt különbözetet azaz 2 676 400 Ft-ot a mai naptól számított 10 éves
határozott időtartam alatt a vízhálózatok felújítására fordítja, a felhasználást a
TULAJDONOS részére igazolja.
A felújítás igazolása téritésmentes eszköz átadási jegyzőkönyvvel történüc
Szerződő felek a fentebb szövegezett megszüntető szerződést, elolvasás és értel
mezés után, mint akaramkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jakabszállás, 2015, ápdlis

JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TULAJDONOS
képviseletében

Szabó György Róbert polgármester

Kiskunhalas, 2015. április

K[SKUNSÁGI VÍZIKÖZMÜ-SZ OLGÁLTATÓ KFT
VAGYONKEZELŐ

képviseletében
Mátyus Zoltán ügyvezető



Előterjesztés
a 2015. július 20-án tartandó képviselő-testületi ülésre.

2. napirendi pont

Tárv: Jakabszállás Község Helyi Vizkár-elhárítási tervének elkészítésére vonatko2ó
árajánlatok elbírálása.

Melléklet: 4 db árajánlat

Tisztelt Képviselő-testület!

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet 28. (4)
bekezdése szerint a települési veszély elhárítási tervet szükség esetén soron kívül, egyébként
minden év március 3 l-ig kell felülvizsgálni. A Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2012. április 5-én felvett jegyzőkönyvében megállapította, hogy Jakabszállás rendelkezik a
jogszabályban előírt vízkár-elhádtási tervvel — mely a veszély elhárítási terv része -‚ de annak
aktualizálására van szükség. 2014. augusztus 28-án a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége szintén
megállapította, hogy a helyi vízkár-elhárítási tervet több szempontból pontosítani kell.
A jogszabályi megfelelésre történően 2015. február 23-án szintén felhívás érkezett a Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokságától.

A fenti jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében árajánlatokat kértem olyan
szakemberektől. akik a helyi vizkár-elhádtási terv elkészítéséhez a szükséges szakmai
tudással rendelkeznek. melyek a következők:

1. VÍZÖV K. 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. Képviseli: Andó György
579.670.-Ft+AFA

2. Alföldi AGROTERV Bt. Képviseli: Katona Zsolt
700,000.-Ft+AFA

3. REDBLOCK Kőrnyezetvédelmi Kik. 6753 Szeged, Honfoglalás u. 97. Képviseli: Márta
József

860.000.-Ft+ÁFA

4. Tisza Mérnöki Iroda 6723 Szeged, József A. sgt. l42/B Képviseli: Tamás Péter.
l.100.000.-Ft+ÁFA

)Szabo György Róbert
\ty polgarmester
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Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Jakabszállás Község Helyi Vízkár
elháútási tervének elkészítésével megbízza a VIZOV Kü-t (6721 Szeged, Szilágyi u. 2.)
képviselője Andó György. A megbízási díj összegét 579.670.-Ft+AFA összegben állapítja
meg, melyet az általános tartalék terhére biztosít. A szerződés megkötésével és a munka
átvételével Szabó György Róbert polgármestert bízza meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2015. augusztus 14.

6078 Jakabszállás, Petőti Sándor u. 14.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2015. július 20-aj képviselő-testületi

ülésének 3. napirendi pontjához

TÁRGY: Akciós telkek Jakabszálláson

Tisztelt Képviselő-testület!

Az új telkek értékesítése eddig nem volt eredményes, ezért javaslom, hogy átmenetileg
hirdessen akciót a képviselő-testület. Javaslom az alábbi határozattervezetben foglaltak
megjelentetését minél több hirdetési felületen.

HATÁROZAT-TERVEZET

Jakabszállás Község Önkormányzata AKCIÓS telekértékesítést hirdet 2015. december 15-ig.
AKCIO mértéke 50%, mely ajelenlegi 1.500,- Ft+AFA összegből kerül levonásra. A telkek
méretei: 660 m2-től 1300 m2-ig terjednek. Az értékesítést a Hársfa és a Platán utcán kezdjük.
Erdeklődni: Kollerné Rádi Valériánál 76/581-802 vagy 20/346-9033/103 melléken.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Jakabszállás, 2015. július 13.
bzg

Sz óGyörgy Róbert
polgármester
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Jakabszállás Köiség Polgármestere

Előterjesztés
a 2015. július 20-án tartandó képviselő-testületi ülésre.

4. napirendi pont

‘76/581-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

Táry: Jakabszállás Községi Sportegyesület működéséhez forrás biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jakabszállás Községi Sportegyesületnek szüksége van a 2015. évre betervezett támogatási
összegen (1 500 000 Ft-on) felül még 871 000 Ft támogatásra.

Ebből 773 000 Ft visszatérül az önkormányzatnak, mert a Sportegyesület majd ősszel bérleti
díjat fizet az önkormányzatnak a focipálya után.

Javaslom, hogy a képviselő-testület biztosítsa a tartalékalap terhére a kért támogatást.

Határozati Javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általános tartalék terhére biztosít
871 .000.-Ft, azaz Nyolcszázhetvenegy-ezer forint összegű támogatást Jakabszállás Községi
Sportegyesület részére a működési költségeinek fedezése céljából.

Megbízza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a támogatási összeg kifizetéséről és az
önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról intézkedjen.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Jakabszállás, 2015. július 15.

Róbert
1

iyörgy
.ester

6078 Jakabszállás, PetöR Sándor u. 14.
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5. napirendi pont

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. ( ) rendelete

a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési
díjáról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Maptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a.) pontja és (2) bekezdése ás a gyermekek védetméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 29. (l)-(2) bekezdésében, kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya kiterjed Jakabszállás Község Önkormányzata közigazgatási területén
működő köznevelési intézmények ás Jakabszállás Község Önkormányzat bölcsődéje
ellátottaira.

2.

A Képviselő-testület az intézményben alkalmazandó intézményi térítési díjakat 2015.
szeptember 1. napjától az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(1) E rendelet Idhirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2/2013. (IV. 10.) rendelet hatályát veszti.

Jakabszállás, 2015. július 14.

Szabó György Róbert Hegedűs Gábomé
polgármester címzetes főjegyző

lUhirdetési záradék:



1. sz. melléklet

Intézményi térítési díjak

A díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák

1 .1 Napközi otthonos óvodában:

Tízórai: 67.-
Ebéd: 181.-
Uzsorma: 59.-

Napi teljes ellátás: 307.-

2.! Általáiios iskolai napköziben:

Tízórai: 95.-
Ebéd: 228.-
Uzsorma: 71.-

Napi teljes ellátás: 394.-

3.! Böksődében:
Reggeli: 47.-
Tízórai: 28.-
Ebéd: 181.-
Uzsonna: 59.-

Napi teljes ellátás: 3 15.-
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Általános Indokolás

A képviselő-testület 2015. március 30-án 28/2015. (III. 30.) sz. határozatában arról döntött,
hogy a nyersanyag árak emelkedése miatt a térítési díjakat szeptember 1-től emelni fogja. A
rendelet-tervezet elkészítésére e döntés értelmében került sor.

Részletes indokolás

- -hoz A rendelet hatálya a jakabszállási köznevelési intézményekben és gyermekvédelmi
intézményben ellátottakia szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.

2. -hoz A rendeletben meEhatározott térítési díjat szeptember 1. napjától lehet alkalmazni.

3. -hoz A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszi az előző évekre vonatkozó
térítési díjat megállapitó 2/2012. (IV. 10.) önkormányzati rendelet.

Jakabszállás, 2015. július 14.
4J4J

Gabome
s főjegyző

Hatásvizsgálati lap
1. Társadalmi hatások

A gyermekek étkeztetése a községben az előírt követelményeknek megfelelő ellátást biztosít a
gyermekek részére, könnyítve ezzel a családok helyzetét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat költségvetésének egyensúlyát igyekszik biztosítani az emelés.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.

Jogszabályi alapot teremt a szolgáltatást igénybe vevők térítési díj megfizetésére.

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

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételekre vonatkozó hatása nincs.



Jakabszállási Pol2ármesteri Hivatal Jeavzője
6078 Jakabszállás, Petőt’i Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-801
E-mail: hivataljakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének

2015. július 20-i ülésére
5. napirendi pont

Tár2v: Jakabszállás Község Önkormányzata feimtartásában müködő konyha által nyújtott
étkezések árának meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat intézménye által nem kötelezően nyújtott szolgáltatás (étkezés)
ellenértékeként az élelmezésvezető által tettjavaslat alapján az alábbi határozat meghozatalát
javaslom.

Határozat-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenmartásában működő konyha
által biztosított étkezési szolgáltatások árát az alábbiak szerint határozza meg:

Felnőtt ebéd ára: 512.-Ft + ÁFA (650.-Ft)

Vendég ebéd ára: 575.-Ft ±ÁFA (730.-Ft)

Wolford Dűlői Iskolát igénybe vevők esetén:

Reggeli: 283.-Ft±ÁFA (360.-Ft)

Ebéd: 575.-Ft+ÁFA (730.-Ft)

Vacsora: 402.-Ft+ÁFA (510.-Ft)

Összesen: I .260.-Ft+ÁFA (1.600.-Ft)

Jakabszállás, 2015. július 16.

‘.. pzetes fojegyzo





Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015. (VIHO4) rendelete

a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési
díjáról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a.) pontja és (2) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló l997.évi XXXI. törvény 29.* (1)-(2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja.

11

A rendelet hatálya kiterjed Jakabszállás Község Önkormányzata közigazgatási területén
működő köznevelési intézmények és Jakabszállás Község Önkormányzat bölcsődéje
ellátottaira.

2.

A Képviselő-testület az intézményben alkaLmazandó intézményi térítési díjakat 2015.
szeptember I. napjától az I. sz. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

3.

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2/2013. (IV. 10.) rendelet hatályát veszti.

Jakabszállás, 2015. Július 14.

Sza ó György Róbert
polgármester

%‘
Hegedus G bome

címzetes főjegyző

IChirdetési záradék:





1. sz. melléklet

Intézményi térítési díjak

A díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák

II Napközi otthonos óvodában:

Tízórai: 67.-
Ebéd: 181.-
Uzsonna: 59.-

Napi teljes ellátás: 307.-

2.! Általános iskolai napköziben:

Tízórai: 95.-
Ebéd: 228.-
Uzsonna: 71.-

Napi teljes ellátás: 394.-

3.! Bölcsődében:
Reggeli: 47.-
Tízórai: 28.-
Ebéd: 181.-
Uzsonna: 59.-

Napi teljes ellátás: 3 15.-





Jakabszállási PoIármesteri Hivatal Jeyzője
6078 Jakabszállás,Pctőfl Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-801
E-mail: hivatal(iiiakabszal1as.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. július 20-i ülésére
6. napirendi pont

Tár2y: Péli István Jakabszállás, Dózsa Gy. u. 53. sz. alatti lakos tulajdonában lévő jakabszáflási
808. hrsz-ú ingatlanra Jakabszállás Községi Tanács VB. javára bejegyzett elidegenítési tilalom
törléséről való döntés.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Dr. Drozdik Cecília ügyvéd — mint Jogi képviselő - kérelmet nyújtott be arra vonatkozólag,
hogy Péli István tulajdonában levő 808. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Községi Tanács VB.
(6078 Jakabszállás) jogosult javára 19546/1993. 08. 25. számon bejegyzett beépitési
kőtelezettséget (mely 1993. 07. 31-ig meghosszabbításra került), valamint ennek biztosítására
17880/1990. 08. 06. számon bejegyzett elidegenítési tilalom törléséről döntsön a képviselő
testület.

2. Kérem a képviselö-testületet, hogy adjon általános felhatalmazást Szabó György Róbert
polgármester részére, hogy az ilyen ügyekben az önkormányzat nevében kiadhassa a korábban
bejegyzett terhek törlésére vonatkozó hozzájárulást.

Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozat-tervezetek elfogadását.

Határozat-tervezet

I. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Péli István
Jakabszállás, Dózsa Gy. u. 53. sz. alatti lakos tulajdonában lévő jakabszállási 808. hrsz-ú
kivett ingatlanról a Községi Tanács VB. (cím: 6078 Jakabszállás) javára bejegyzett beépítési
kötelezettség és a beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre
kerüljön. A bejegyzések számai: 1954611993. 08. 25. és 17880/1990. 08. 06.

Felelős: Hegedűs Gábomé jegyző
Határidő: azonnal

2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete általános felhatalmazást ad Szabó
György Róbert polgármester részére arra vonatkozóan, hegy Jakabszállás Község
Önkormányzata és jogelődje részére az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, aktualitását vesztett,
elidegenitési tilalom és egyéb teher törlésére vonatkozóan nyilatkozatot tegyen, az érintett
ingatlan tulajdonosa kérésére.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: folyamatos

Jakabszállás, 2015. július 15.
Gábomé

es föjegyző





Előterjesztés
a Képviselő—testület 2015. július 20-aj képviselő-testületi

ülésének 7. napirendi pontjához

TÁRGY: A térflgvelő kamerarendszer kiépítéséhez szükséges egyeztetésekre
meghatalmazás

Tisztelt Képviselő-testület!

A térflgyelő kamerarendszer kiépítéséhez szükséges, hogy a DÉMÁSZ Zrt-vel a telepitési
helyeket az áramvételezés miatt mielőbb leegyeztessük, majd azt követően a Kecskeméti
Rendőrkapitányságtól Is állásfoglalást kell kéműnk a megvalósítási helyszíneket illetően.
Javaslom, hogy az egyeztetésekhez vegyük igénybe szakértő segítségét. Az Infoszakértő Bt.
(6500 Baja, Pető5 Sándor utca 26.) fenti tárgyban díjmentes szolgáltatást nyújt
önkormányzatunk számára.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a szükséges határo;

ó György Róbert
polgármester

Határozat tervezet:

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza az Infoszakértő
Bt-t (6500 Baja. Petőfl Sándor utca 26.). illetve képviselőjét, Nagy Norbertet (cvi.: Marxer
Julianna, szüL: 1977.0 7.25), hogy Jakabszállás Község Onkormánvzata nevében a térflgyelő
kamerarends2er kiépítéséhez szükséges egyeztetéseket az EDF DEMASZ Zrt-vel, valamint a
Kecskeméti Rendörkapitánysággal lefolytassa.

Jakabszállás Község Polgármestere

Jakabszállás, 2015. július 16.

Felelős;
Határidő:

Szabó György Róbert polgármester
azonnal

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

0lgarmesterjakabszaltas.hu




