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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. au2usztus 29-én hétfőn 16.00 órai kezdettel

ülést tart a Polgármesteri Hivata] oktató termében, melyre meghívom.

Napirendi pontok:

I. Adósságkonszolidációs pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Szabó György Róbert polgármester, dr. Faragó Helga

2. Képviselő-testületi jóváhagyás az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozóan Pályázat kódja: KKETTKK-CP
02
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

3. A Szüreti 2016 Alapítvány támogatási kérelme

Előadó: Szabó György Róbert polgármester

4. Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer Országos kiterjesztéséhez
Kódszám: KÖFOP-l .2. I-VEKOP-l6
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

5. Étkezési térítési díjak emelése
Előadó: Hegedűs Gáborné dr. címzetes föjegyző

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

• Szennyvíz beruházás próbaüzeméröl született megállapodásról történő tájékoztatás
• 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás érdekében benyújtott pályázatról

tájékoztatás

• Közfoglalkoztatásba alkalmazandó személyekről javaslat tétel a képviselők részéről
• Víziközmű-rendszeren történő önkormányzati beruházásról javaslatkérés a képviselők

részéröl

• 2017. január 1-jétől a konyha minden kiadása és bevétele a Jakabszállási Óvoda és
Bölcsőde intézményhez fog tartozni a belső ellenörzést követően

Zárt ülés
Magasabb vezetői megbízásról szóló döntés

Jakabszállás, 2016. augusztus 25.

‘Szabó György Róbert
polgármester

6078 JakahszUlás, Putőfl Sándor u. 14.
76/58 1-800 Fan: 76/581-802, + 36209392398
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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus
29-én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal oktatótermében.

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

Meghívottak: Hegedűs Gábomé dr. címzetes főjegyzö,
dr. Faragó Helga pályázatiró,
Törteli Jánosné élelmezésvezető,
Ország Béláné Ovoda ás Bölcsőde intézményvezető,
Muzslai Lilla Bőlcsőde vezető,
Sándor József az Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja,
Cigányné Pál Terézia a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság
tagja,
Viski Mihályné jakabszállási lakos,
Labancz Antalné jakabszállási lakos,
Török lstvánné jakabszállási lakos,
Szabóné Agárdi Erika jakabszállási lakos,
Horváth Márta jakabszállási lakos,

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelent meghívottakat, a külsös
bizottsági tagokat, a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 tő képviselő
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület egyhangúlag
eltogad.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés a
napirendi pontokhoz.

Hegedűs Gáborné dr. kéri 6. napirendként felvenni a:

- Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztását.

Szabó Mihály javasolja az étkezési térítési díjak levételét a napirendről.

Bukovszki Sándorné egyetért a javaslattal, mert mindig márciusban tárgyaltak erről
a kérdésről.
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Szabó György Róbert elmondja, hogy tavaly szeptemberben volt erről a kérdésről
tárgyalás és döntés. Abban állapodtak meg, hogy a tanév kezdése előtt megvizsgálják
ezt a kérdéskört.

A képviselők egyhangúan támogatják, hogy leveszik a napirendi pontok
tárgyalása közül az 5. számú napirendet.

Kovács Bálint javasolja felvenni a szociális étkeztetés kiszállításával kapcsolatos
problémák megbeszélését.

Szabó György Róbert elfogadja a javaslatot, az egyéb bejelentések témakörben
tárgyalnak erről a kérdésről.

Szavazásra kéri a képviselőket a napirendre vonatkozóan.

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

1. Adósságkonszolidációs pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Szabó György Róbert polgármester, dr. Faragó Helga pályázatíró

2. Képviselő-testületi jóváhagyás az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékmüvek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozóan
Pályázat kódja: KKEUKK-CP-02
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

3. A Szüreti 2016 Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

4. Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez kódszám: KOFOP-1 .2.1 -VEKOP-1 6
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

5. Étkezési térítési díjak emelése
Előadó: Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző

6. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előadó: Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző

7. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

• Szennyvíz beruházás próbaüzeméről született megállapodásról történő
tájékoztatás

• 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás érdekében
benyújtott pályázatról tájékoztatás

• Közfoglalkoztatásba alkalmazandó személyekről javaslat tétel a képviselők
részéről
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• Vízikőzmű-rendszeren történő önkormányzati beruházásról javaslatkérés a
képviselők részéről

• 2017. január 1-jétől a konyha minden kiadása és bevétele a Jakabszállási
Óvoda és Bölcsőde intézményhez fog tartozni a belső ellenőrzést követően

• A szociális étkeztetés kiszállításával kapcsolatos problémák megbeszélése
Zárt ülés
Magasabb vezetői megbízásról szóló döntés meghozatala

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert elmondja, hogy az adósságkonszolidációs pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztés kiegészítéseként a Munkácsy utca csapadékvíz
elvezetésének árazott költségvetése az ülés előtt került kiosztásra. Vízjogi engedélyt
csak az I. ütem megépítésére kapott Baján. A tervező asszony javaslatára kétfelé van
osztva, mert az 54. számú főútvonal alatti átfolyáshoz nem adták volna meg a vízjogi
üzemeltetési engedélyt Ilyen rövid Idő alatt.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy milyen munkálatok vannak az I. ütemben?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a meglévő árkok kitakarítása, Új víztározó, Új
homokfogó berendezések kiépítése, a meglévő átereszek bontása. A meglévő árkok
betöltése és 5 méterrel arrébb helyezése, hogy legyen rendes útpadka és parkolók
kialakítása is megtörténhessen.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy mennyivel kerülne beljebb az erdöbe az árok?

Szabó György Róbert elmondja, hogy annyival kerülne beljebb a jelenlegi helyzethez
képest, hogy kialakítható lenne az útpadka, több parkolóhely, majd azt követné az
árok, hogy az ott lakók is kulturált körülmények között tudnának parkolni.

Tánczos László megkérdezi, hogy ez már ajánlat? Miröl beszélünk? Nem érti, hogyan
van kialakítva?

Szabó György Róbert elmondja, hogy azzal a tervező asszonnyal dolgoztatta ki a
tervet, aki az előző vezetés Idejében Is közreműködött az ilyen jellegű feladatok
végrehajtásában.

Szabó Mihály szerint az a probléma, hogy a gravitációs megoldás a jelenlegi
ajánlatnál 50 %-al olcsóbb lenne. A tervező nagyon elengedte a fantáziáját. Ez nappali
pénzrablás.
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Szabó György Róbert érti a javaslatot, de ezzel az a probléma, hogy a Petőfi Sándor
utcán a Víz elvezetés lejjebb van, és amikorra átfolyna gravitációsan a kívánt helyre,
akkorra a környező lakóházak pincéjében állna a víz.

Forczekné Tóth Csilla megkérdezi, hogy véleményük szerint hogyan lehet
megfelelően kivitelezni a Munkácsy utca vízelvezetését.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy balesetveszélyes árkok vannak
a Névtelen utcában, amely az autóbusz megállóhoz vezet. A terv szerint be lesz fedve,
felette pedig gyalogos járda kerülne kialakításra.

Tánczos László elvárja, hogy ebben állást foglaljon. Kifogásolja, hogy a képviselők
bevonása nélkül terjeszti elő a kész anyagot. Két héttel ezelőtt elhangzott egyjavaslat,
most pedig kész tények elé vannak állítva. Nem tudja, hogy miért is vannak itt. Ketten
döntenek el mindent. A másik 5 képviselőtől Semmit sem kérdez.

Forczekné Tóth Csilla felhívja a figyelmet arra, hogy a Munkácsy utca belvíz
elvezetésének kérdése nem Új felvetés. Ez már évek óta égető probléma, amelyre
megoldást kell keresni. Most itt van a lehetőség.

Tánczos László elmondja, hogy a megvalósitás módjáról nem volt egy betű sem
jelezve. Van diplomája vízügyből, tehát bizonyos dolgokhoz hozzá tudott volna szólni.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy miért nem jött be megbeszélni ezeket a
dolgokat?

Tánczos László jelzi, hogy nem tudott róla, hogy most napirenden van ez a kérdés.
Nem szereti, ha átnéznek rajta, legszívesebben eltávozna.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy májusban az első helyre került
az, hogy a Munkácsy utca vízelvezetése meg lesz oldva. Mindenki tudott róla. Az is
köztudott, hogy nagyon gyorsan meg kell kérni a jogerős építési engedélyt a pályázat
benyújtásához. Az előterjesztésben is benne van, hogy döntsön a testület. Több
alternatíva is fel van sorolva, hogy milyen módon szándékoznak felhasználni a
pályázati összeget.

Bukovszki Sándorné szerint az a probléma, hogy amikor a tervezővel leültek
tárgyalni, akkor nem tájékoztatta a képviselőket az időpontról.

Konfár János egyetért a felvetéssel. Azzal a szóval van a baj, hogy „elfogadtam” a
tervező által ajánlott terveket, és ennek alapján készült el a költségvetés. Ezt tudnia
kellett volna, hogy ezt a vitát elkerüljük.

Forczekné Tóth Csilla véleménye szerint ez csak idöhúzás. Azt mindenki tudja, hogy
meg kell oldani ezt a kérdést.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy két testületi ülés maradt el július
és augusztus hónapokban, amikor lehetett volna tárgyalni ezekről a kérdésekről.

Tánczos László szerint nem egyeztetett senkivel, Istennek képzeli magát.
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Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy az előző testületi ülések
előterjesztéseiben — melyek elmaradtak - mindenki megkapta az előterjesztéseket.

Tánczos László kifogásolja, hogy mindig ez lesz a hivatkozási alap, hogy elmaradtak
a testületi ülések? Azok indokoltan maradtak el, mert volt aki éppen kórházban
tartózkodott, a másik alkalommal pedig másnak más elfoglaltsága volt. A Pénzügyi
Bizottság elnökével sem egyeztetett egyetlen alkalommal sem. A tervezőt ide kellett
volna hívni, hogy lehessen tőle szakmai kérdéseket feltenni, hogy mi mit jelent.

Bukovszki Sándorné véleménye szerint a Munkácsy utca vízelvezetését meg kell
oldani. Kifogásolja, hogy amikor a mérnökkel tárgyaltak nem szólt senkinek sem a
képviselők közül, hogy valaki részt tudott volna venni a tárgyaláson.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a munkaideje 0-24 óráig tart, mert ha az élet
úgy kívánja akár éjjel is ki kell menni helyszínre, ha szükséges.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy a Templom utcával kapcsolatosan lesz-e engedély?

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy nem tudjuk megkapni. Elmondja, hogy tisztel
mindenkit, de amikor az utak tervezőjével egyeztető tárgyalások folytak délelőtt 11 .00
órakor — amikor a tervező úr ideje engedte - időben meghívta a képviselőket, és nem
jött el senki sem. Ma személyesen vette át Baján a vízjogi létesítési engedélyt. Nagyon
gyorsan kell cselekedni akkor, amikor nagyon rövid időt adnak a pályázatok
benyújtására.

Kovács Bálint megállapítja, hogy gyakorlatilag vagy elfogadják ezt az ajánlatot, vagy
sem.

Szabó György Róbert elmondja, hogy amióta automatikusan bekapcsol a szivattyú,
azóta nem áll a pincékben a víz. Gyakorlatilag a nagy esőzések alkalmával a többi
utcán összegyűlt csapadékviz is a lakások kertjébe és pincéjébe ömlik. Erre kell
megoldást találni, hogy ezt kiküszőböljék.

Kovács Bálint tanácstalan a döntést illetően. Ezekkel a paraméterekkel vagy meg
lesz csinálva, vagy sem.

Szabó Mihály, a 15 milliós ajánlatot támogatja.

Dr. Faragó Helga szerint önerőt is kell betervezni,

Konfár János szerint minden oldalról meg kell vizsgálni a kérdést.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy mit jelent a 2-es ütem?

Szabó György Róbert elmondja, hogy az 54-es főút alatti gravitációs elem beépítését,
valamint másik szivattyú beépítését különböző magasságba.

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy engedélyes terv kell hozzá, amihez nem kell, ott
lehet később szabadon változtatni. Most van egy engedély. Ha szeretnének a műszaki
tartalomban módosítani, arra van lehetőség.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy mire szól az engedély?
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Szabó György Róbert elmondja, hogy 2016. május 30-án úgy döntött a testület, hogy
pályázik az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására.

Támogatást az alábbi pályázati alcélokra igénylünk:
— a település belterületén Út, híd vagy járda építésére, felújítására,

karbantartására, és
— vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására.

Az alábbi fontossági sorrendet határoztuk meg:

— Munkácsy utca felújítása és környékén a meglévő csapadékvíz-elvezető
rendszer felújítása és a hiányzó rész kiépítése;

— Templom utca egy részének szilárd burkolattal történő ellátása és a meglévő
szakasz felújítása,

— Csáki utca felújítása,
— Deák Ferenc utca Dózsa Gy. u. és Kun u. közötti szakaszának felújítása,
— Katona József utca végének szilárd burkolattal történő ellátása,
— Nyár utca végének szilárd burkolattal történő ellátása.

A pályázati kiírás szerint a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozóan jogerős
hatósági engedéllyel kell rendelkezni.

A „Jakabszállás, Munkácsy utca térsége, meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer
átalakítása, bövítése (I. ütem)” beruházás jogerős vízjogi létesítési engedélyét
2016.08.29-én Baján átvehetjük.

A Templom utca (hrsz: 462) szilárd burkolattal történő kiépítésének építési
engedélyezési eljárása még nem zárult le.

Árajánlat szerint a „Jakabszállás, Munkácsy utca térsége, meglévő csapadékvíz
elvezető rendszer átalakítása, bővítése (I. ütem)” beruházás kivitelezési költsége:
bruttó 20.758.861,- Ft.

A tervezői költségbecslés szerint a belterületi útfelújítások költsége az alábbiak szerint
alakul:

Csáki utca: bruttó 16.514.521,- Ft;

Deák Ferenc utca Dózsa Gy. ás Kun u. közötti szakasza: bruttó 19.638.315,- Ft;

Munkácsy utca: bruttó 15.673.934,- Ft;

Templom utca: 6.541.008,- Ft.

Az előzőekben ismertetett beruházási költségek még módosulhatnak. A csapadékvíz
elvezető rendszer költségvetési kiírását még egyezteti a tervező és az ajánlattevő,
illetve a belterűleti utak felújítására is kértünk még további árajánlatokat. Remélhetőleg
a testületi ülés kezdetéig beérkeznek. Ha az árajánlatban szereplő beruházási
összköltség meghaladja az önkormányzatot megillető támogatás összegét, képviselő
testületi határozat benyújtása szükséges a támogatást meghaladó költségek saját
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forrásból történő biztosításáról. Mivel a felsorolt beruházások kivitelezési költsége
összesen meghaladná a maximálisan igényelhető 44.000.000,- Ft-ot, ezért javasolja,
hogy a „Jakabszállás, Munkácsy utca térsége, meglévő csapadékviz-elvezető
rendszer átalakítása, bővítése (I. ütem)” beruházásra, valamint a Csáki és Templom
utcák felújítására igényeljünk támogatást. Kéri a T. Képviselő-testületet, hogy a
szükséges határozatot hozza meg.

Tánczos László megkérdezi, hogy mekkora ár- és kapacitásbeli különbség van az
ajánlatokban. Javasolja drénezéssel megoldani a helyzetet.

Szabó György Róbert szerint azzal nem oldódik meg semmi. Az a falu
legalacsonyabb része. Dréncsövet 1 m és a talaj között nem lehet beépíteni, mert
annyira magasan van. Nem érintkezhet egymással a csapadékvíz és a talajvíz. Ha
vízügyi diplomája van, erről ö is tudhat. Ezt a kérdést több soron megtárgyalták a
tervezővel. A tiszai vízgyűjtő csatornához tartozik a Kővágóér. A bajai kirendeltség
átküldte oda és a tervezőnőnek egy hétvégébe telt, amikorra Jakabszállás összes
vizgyűjtő területéről átdolgozta a tervet, mert csak úgy fogadta el a szegedi hatóság.

Tánczos László elmondja, hogy még mindig nem tiszta előtte, határozottan állítja,
hogy szivattyúval meghúzzák a dréncsövet.

Szabó György Róbert hangsúlyozza, hogy nem lehet, mert a talajvízhez közel van.

Tánczos László elmondja, hogy a csapadékvizet el lehet bármilyen aknásan
megoldott, egy nyelő aknás rendszerrel elvezetni, a talajvizet pedig meg tudja oldani
egy dréncsővel.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy hova vezeti be?

Kovács Bálint szerint ez igaz, de a jogszabály engedi-e?

Konfár János nem mindegy, hogy tavasszal nézik, vagy most, amikor nincs víz. Jó
lett volna látni agy tervet. Jó az ötlet, amit mond a parkolókkal kapcsolatban.

Tánczos László megkérdezi, hogy mennyi erdőt kell kivágni?

Szabó György Róbert elmondja, hogy kb. 5 m szélességben.

Konfár János megjegyzi, hogy leegyeztették a tervezőnővel, fogadják el. Javasolja,
hogy ők is lássanak be a tervekbe. Egyformán örülnek, ha sikerül. Még az olcsóbb
árajánlatnál is 15 MFt. Ha nem kapnak a képviselők tervet és tájékoztatást, vitára lehet
számítani. Feltételezi, hogy az utcalakosok sem kaptak tájékoztatást. Jogosan
mondták az utca lakói. Egyetért vele, hogy csinálják meg, demokratikusabban.

Kovács Bálint megkérdezi, hogyan szavazzon egy olyan dologról, amit nem igazán
ért, hogy hogyan működik. Egyetért azzal, hogy meg kell csinálni. Hogy szavazzon
ellene, vagy mellette?

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy mi lenne a megoldás? Ugyanazzal a
tervezönővel dolgoztatott, mint akivel eddig az előző vezetés. Direkt vele csináltatta.

Konfár János megkérdezi, ha nem lesz megszavazva, akkor mi történik?
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Dr. Faragó Helga tájékoztatja, hogy jogvesztő a határidő. Ettől függetlenül a tervet át
lehet nézni. Nem zárja ki, hogy minden engedélyt lehet módosítani. Azt gondolja, hogy
ez a tervezönő érti a dolgát.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy korábban ezt a munkát 10-11 MFt-ért csinálták volna
meg.

Cigányné Pál Terézia megjegyzi, hogy sok idő telt el azóta, ebben az évben 20-30
%-os áremelkedés volt pi. a tüzép telepeken, ez a tény magával vonzza a többit is.

Szabó György Róbert elmondja, hogy tegnap este 8-kor kapta meg e-mailben az
ajánlatot. Azért kért több árajánlatot, hogy lássuk az összegeket, ez csak előzetes. A
korábbi árajánlatot soknak tartotta.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy a Templom utca benne maradna-e a felújításban?

Szabó György Róbert elmondja, hogy felvállalja, a Munkácsy utcai lakosok előtt is,
hogy átemeli a rendszer a csapadékvizet. A tavat kis költségvetéssel össze lehetne
kötni, ami a végén hirtelen bele tudna folyni a tóba. Kb. 1 m szintkülönbség lenne.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy bele tudna folyni a víz?

Szabó György Róbert elmondja, hogy gravitációs úton is beletud folyni a víztározóba.
A tavasszal elromlott a szivattyú, vettek egy nagyobb teljesítményűt. Ezáltal még
biztonságosabb lett az akna működése.

Kontár János megkérdezi, hogy mi afontosabb? A 15 MFt-ot ésszerűen kell elkölteni.

Kovács Bálint egyetért a javaslattal, hogy a kis utcákban kell megoldani a burkolást.
Hosszú távon mi várható?

Szabó György Róbert elmondja, hogy nem jós, hogy milyen monszun időjárás jön.

Kontár János javasolja, hogy állítsanak fel fontossági sorrendet. Két nap van rá.

Dr. Faragó Helga felhívja a figyelmet arra, hogy arról kell dönteni, hogy a Munkácsy
utcához kapcsolódó vízelvezetést kéri a lakosság, és ezt támogatja a testület, vagy
sem. A legközelebbi testületi ülésre el kell hívni a tervezőt. Mindenen lehet módosítani.
Lehet, hogy mindenki egyetért a tervezővel. Az a baj, hogy ezeket az árakat nézve,
nem jelent semmit. Az űt felújításnál helyi vállalkozó, aki ismeri a terepet, mégis
reklamált. El kell olvasni a kiirási ajánlatot. Az egyes utcafelújításoknál radikális
eltérések nincsenek. Jövő évben újabb áremelkedések várhatóak.

Szabó György Róbert elmondja, hogy ha csak az utcafelújitásokat nézzük, az 51
MFt-ba kerülne. Azt is kell számolni, hogy beadjunk-e műszaki ellenőri árajánlatot?

Kontár János megkérdezi, hogy a közeljövőben csapadékvíz elvezetésre lesz-e kiírva
pályázat?

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy az a TOP-ban volt kiírva, de ilyen tervet nem
fogadtak el.

Kovács Bálint megjegyzi, hogyha a Munkácsy utcához hozzányúlnak, akkor az út
sérül.
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Konfár János szerint 3-5 m2 aszfalt a legkevesebb, ami szükséges a javításhoz, a
nagy árok becsövezésre kerülne, parkolók maradjanak, illetve legyenek kialakítva.

Szabó Mihály megállapítja, hogy a vízjogi engedély köti az önkormányzatot. Nem érti,
hogy mi emelte meg ennyire a költségvetést.

Szabó György Róbert javasolja, hogy a Munkácsy utca felújítása nélkül — csak a
vízelvezetés lenne megoldva — adják be a pályázatot. A Névtelen utcán elkerülnének
a nyitott árkok, a Munkácsy utcán megmaradnának. Felhívja a figyelmet arra, hogy a
műszaki ellenőrzésnek külön költsége lesz.

Tánczos László megkérdezi, hogy kinek épül ott parkoló?

Szabó György Róbert elmondja, hogy az ott lakóknak, és hogy a rendezvények
alkalmával le tudjanak parkolni.

Kovács Bálint javasolja, hogy állítsanak fel fontossági sorrendet az útfelújításokat
illetően.

Szabó György Róbert az alábbi sorrendet ajánlja: a Munkácsy utca vízelvezetése, a
Templom utca felújítása, a Csáki és a Deák Ferenc utca felújítása.

Dr. Faragó Helga megkérdezi, hogy a Munkácsy utca kevésbé rossz?

Konfár János szerint még elég jól járható.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Templom utca végén több helyen burkolt
árok van, amelyekbe nem folyik be a víz, mert fentebb vannak, minta vízszint. A Móricz
Zsigmond utcában a kertekben folyamatosan állt a víz,

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy kb. 12 MFt-ot kell önerőként biztosítani a fenti
javaslathoz.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy más javaslat van-e? Amennyiben nincs,
szavazásra kéri a képviselőket.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő4estülete
73/2016. (VIII. 29.) határozata
Pályázat benyújtása az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására.

2. A pályázott fejlesztési cél a „Jakabszállás, Munkácsy utca
térsége, meglévő csapadékvíz-elvezetö rendszer
átalakítása, bővítése (I. ütem)” beruházás, valamint a
Csáki, Deák Ferenc és Templom utca felújítása.

3. Az igényelendő támogatás összege 44.000.000,- Ft.
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4. A pályázott fejlesztési Cél beruházási összköltsége
meghaladja az önkormányzatot megfllető támogatás
összegét, ezért Jakabszállás Község Onkormányzata a
pályázat megvalósításához 12.087.437,- Ft összegű saját
forrást biztosít a 2016. és 2017. évi költségvetés terhére.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és a
szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 2. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete-Pályázati Irodája
(Budapest, 1054, Báthory utca 20.) pályázatot hirdet az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására. A
temetőben lévö emlékfal több mint 25 éve épült. Az állapota nagyon leromlott a téli
fagyos időjárás miatt. Az alábbi javítást javasolja végrehajtani:

• Leesett műkő lábazat visszahelyezése, takarítása, pótlása
• Lábazatot alátartó betonsáv készítése
• Szétfagyott mázas téglák cseréje
• Felső műkő fedlapba vizorr vágása, támfalnál csere
• Fal közepén található kereszt alá műkő fedlap készítése, kereszt elvágása
• Fal fugázásának javítása
• Térkővel kirakni az emlékmű előtti részt kb. 4 méter szélességben
• Az emlékműhőz vezető járda térkövezése és szélesítése

A javítási munkálatok elvégzése céljából javasolja a pályázat benyújtását. Az idei
költségvetésben 1,5 MFt van erre a célra elkülönítve.

Szabó Mihály szerint kellene árajánlat.

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy a pályázat benyújtásához nem szükséges
árajánlat. Szakemberrel felmérette, hagy mit kellene kijavítani. Megkérdezi, hogy mást
bele kívánnak-e tenni a pályázatba?

Szabó Mihály megjegyzi, hogy a kerítés olyan, amilyen. Arra ráférne a javítás.

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy arra nem lehet benyújtani ezt a pályázatot.

Kontár János megjegyzi, hogy egyházi tulajdonban van az ingatlan.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy akkor nem pályázhatunk?

Szabó Mihály elmondja, hogy a templomkerítés felújítása kapcsán 15 éves bérleti
szerződést kötöttek az egyházzal.
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Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy a ravatalozó épülete is egyházi
ingatlanra épült. A köztemető fenntartása kötelező önkormányzati feladat. A szomszéd
településen ajándékozási szerződéssel rendezték le ezt a helyzetet. Itt is ezt kell majd
tenni. Megkérdezi, hogy egyetértenek-e a pályázat benyújtásával? Szavazásra kéri a
képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7412016. (VIII. 29.) határozata
Képviselő-testületi jóváhagyás az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozóan Pályázat
kódja: KKEUKK-CP-02

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
jóváhagyja, hogy pályázatot nyújtson be a polgármester a
temetőben lévő emlékfal felújítására vonatkozóan a Közép
ás Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány Xx. Század Intézete-Pályázati Irodájához.

A pályázati önerőként a felújítási munkákhoz legfeljebb
400.000,- Ft azaz Négyszázezer forintot biztosít.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a temetőre (0142/2
hrsz.) vonatkozóan használati szerződést kössön vagy
tulajdonjogot szerezzen, mivel az jelenleg a római katolikus
egyház tulajdonában van.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs
Gábomé dr. címzetes főjegyző
Határidö: azonnal, folyamatos

A 3. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti a Szüreti 2016 Alapítvány kérését, hogy az
önkormányzat anyagi- és emberi erőforrással járuljon hozzá a 2016. szeptember 24-
én Jakabszálláson tartandó szüreti felvonulás ás bál sikeres lebonyolításához. A
képviselő-testület az eddig kialakult gyakorlat szerint az egyesületekkel
együttmüködik, támogatja a települési szintű rendezvényeket, amelyek a lakosság
közbiztonságának javítását, kulturális, sport tevékenységét előmozdítja. Javaslom,
hogy mivel a településen 2009 óta nem volt megrendezve a szüreti felvonulás és bál,
segítse a testület ennek a szép hagyománynak a felelevenítését. Az eddigiek szerint
400.000.-Ft-al támogatta a testület az egyesületek települési szintű és önkormányzati
feladatot megvalósító rendezvényeit. Javaslom a szüreti felvonulás ás rendezvény
támogatását is. A támogatás megvalósításának két forrása lehetséges, az egyik a
képviselők tiszteletdíjára tervezett összegből, a másik pedig a pályázati önerőre
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tervezett beruházások összegéből, mivel tartalékalap nem lett tervezve a
költségvetésben.

Szabó Mihály támogatja a kérelmet. Megkérdezi, hogy miböl lesz rá fedezet? A 3,2
MFt-os kulturális alapból?

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy a 3,2 MFt fillére fel van osztva.

Kontár János megkérdezi, hogy nincs benne maradvány összeg?

Szabó György Róbert elmondja, hogy az eredeti költségvetésben a támogatás soron
van feltüntetve. Abban van a Sportegyesület, a Lovassport Egyesület stb. támogatása.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
75/2016. (VIII. 29.) határozata
A Szüreti 2016 Alapítvány támogatási kérelme

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
400.000.- Ft összegű egyszeri támogatást biztosít a Szüreti
2016 Alapítvány részére, hogy Jakabszállás községben a
szüreti felvonulást és bált megrendezze.
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával és a jegyzőt a szerződés elkészítésével,
valamint a számviteli ügyintézőt a költségvetési rendelet
módosításának előkészítésével.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs
Gáborné dr. címzetes főjegyző
Határidő: azonnal, folyamatos

Kovács Bálint javasolja, hogy a Szüreti 2016 Alapítvány részére a fel nem vett
képviselői tiszteletdíjuk terhére ajánlanak fel egyszeri 200.000.- Ft-ot. Több óv
kihagyás után most kezdik a rendezvény szervezését és ezzel pluszban támogatják.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, - 2 fő nem szavazott - az alábbi
határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
76/201 6. (VIII. 29.) határozata
A Szüreti 2016 Alapítvány támogatása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
200.000.- Ft összegű egyszeri támogatást biztosít a Szüreti
2016 Alapítvány részére, - a fel nem vett képviselői
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tiszteletdíjak terhére - hogy Jakabszállás községben a
szüreti felvonulást és bált megrendezze.
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával és a jegyzöt a szerződés elkészítésével,
valamint a számviteli ügyintézőt a költségvetési rendelet
módosításának előkészítésével.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs
Gáborné dr. címzetes főjegyző
Határidő: azonnal, folyamatos

A 4. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert elmondja, hogy Magyarország Kormánya felhívást tett közzé
az önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban a hivatal-hivatal, hivatal-
ügyfél közötti adminisztrációs terhek csökkentése érdekében történő projektek
támogatására. Ezzel egyidejűleg célul tűzte ki az átláthatóság növelését, a hatékony
közigazgatás kialakítását. A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem
térítendő támogatásban részesíti. Az egyes települési önkormányzatok
csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét az ASP Korm. rendelet
határozza meg. Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának konkrét
ütemezéséről és a csatlakozási folyamatról az önkormányzati ASP központ
működtetője nyújt részletes információt és támogatást. A támogatás feltétele az ASP
Korm. rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott rögzített
előfeltételek megléte. Az ASP Korm. rendelet szerint a pályázat benyújtásának
határideje: 2016. szeptember 15. - 2016. szeptember 30. között lehetséges. A
támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő
programon keresztül. A projekt fizikai befejezésének legkésőbbi idöpontja: 2018.
június 30. A felhívás keretében az önkormányzatok település állandó
lakosságszámától függően igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
legfeljebb 6.000.000.- Ft. A fenti ismeretekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet
elfogadását javaslom.

Hozzászólás nem volt.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
77/2016. (VIII. 29.) határozata
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
Kódszám: KOFOP-1 .2.1-VEKOP-16

Jakabszállás Község Önkormányzata pályázatot nyújt be
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
való csatlakozás érdekében a KOFOP-1 .2.1 -VEKOP-1 6
kódszámú felhívásra.
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A pályázott összeg 6.000.000.- Ft (Hatmillió forint) mely 100
%-ban vissza nem térítendő támogatás.

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtásával.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs
Gáborné dr. címzetes főjegyző
Határidő: 2016. szeptember 30.

Az 5. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Az étkezési térítési díjak emeléséről szóló előterjesztés képviselői indítványra — a
képviselők egyetértésével - nem került megtárgyalásra.

A 6. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert átadja a szót Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyzőnek,
hogy ismertesse a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak
megválasztásáról szóló előterjesztést.

Hegedűs Gáborné dr. elmondja, hogy a képviselő testület 56/2014. (VIII. 28.)
határozatával megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait, valamint a
Szavazatszámláló Bizottság tagjait és póttagjait. A választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 33. (3) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság és a
szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános
választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. A tagokkal történt
egyeztetés során megállapítottam, hogy egyes tagok helyzetében olyan változások
történtek, ami miatt nem tudják vállalni az egész napos munkát. Ezért olyan helyzet
alakulhat ki, hogy megbízott tagok hiányában nem lesz elég — vagyis 5 fő - bizottsági
tag és veszélybe kerülhet a szavazás lebonyolítása. A népszavazás településen való
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérem, hogy az alábbi határozat-tervezetet
fogadja el.

Hozzászólás nem volt.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

A képviselő4estület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7812016. (VIII. 29.) határozata
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
szavazatszámláló bizottság tagjait ás póttagjait az alábbiak
szerint választja meg:

Csikós Sándorné, Törteli Jánosné, Kecső Sándorné,
Bicskei István, Józsa Pálné tagokat a korábbi határozatnak
megfelelően megerősíti.

Tagnak megbízza: Csúri Ferenc Róbertnét.

Póttagnak megbízza: Zsámboki Tibornét, Csákáné Ónodi
Juditot, Szabóné Megyesi Krisztinát, Vágóné Havasi
Szilviát, ifj. Lantos Istvánt, Szabó Andreát.
Felelős: Hegedűs Gáborné dr. cimzetes főjegyző
Határidő: azonnal

A 7. napirendi pont bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró
ügyek

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Keviterv Plusz Komplex Vállalkozási Kft.
(3527 Miskolc, Katalin u. 1.) a Jakabszállás szennyvíztisztító telep villamos energia
fogyasztás felhasználásával kapcsolatos végszámláját megküldte, melynek összege:
2347.954.- Ft + ÁFA. A villamos energia felhasználása a próbaüzemhez kapcsolódóan
történt. Arra hivatkoznak, hogy a pénzügyi elszámolás meg nem történte miatt nem
tudják kifizetni az EDF-DÉMÁSZ felé a számlát. A téli üzemeltetés kapcsán nem felelt
meg a hatóságnak a mért értékek. A mémökszervezet nem írja alá. A Keviterv
teljesítésigazolási szervhez fordult. Független 3 tagú bizottság jött el ide. Elmondták a
problémákat. A Kiskunviz felé Is van tartozásuk, mert nem egyenlitették ki a 3.167 e
Ft összegű számlát. A Kiskunvíz minden munkát elvégzett és az sincs kifizetve. Addig
viszont nem írják át a DEMÁSZ-nál a felhasználót, amíg tartozás van rajta. Ha
lekapcsolják az áramot, akkor megáll az élet, mert a szennyvíz tisztító üzemet
agregátorral nem lehet működtetni. Először arról volt szó, hogy 3 MFt + áfát ajánlottak
fel. Csak akkor írják alá, ha 4 MFt + áfa összeget megkaphatják, a Kiskunvíz felé
engedményezéssel. Nem a Kevitervnek fizetik ki a díjat, a Ptk. lehetőséget biztosít,
hogy közvetlenül a Kiskunvíznek fizessenek. Augusztus 25 volt a határidő semmit nem
irt alá, amíg nem egyeztet. Ez a garanciális és egyéb részeket nem érinti. Ez egy
tájékoztatás. Kéri a véleményeket. Több alkalommal egyeztetés volt ebben a
kérdésben. A szakértői szerv azt mondta, hogy még mindig maradt pénz 2017. január
6. és március 6. közötti időszakra.

Hozzászólás nem volt.

Szabó György Róbert elmondja a 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás érdekében benyújtott pályázatról, hogy 1.508.465.- Ft összegben a
mellékletben felsorolt eszközökre, berendezésekre van benyújtva.
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Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e javaslat a víziközmű-rendszeren
történő önkormányzati beruházással kapcsolatban? Javasolja, hogy a Béke utca 2.
számú átkötőnél lehetne tűzcsapot csináltatni, mert nincsen a Béke utcában és
veszélyezteti az ingatlanok használatbavételi engedélyezését. Az árajánlat 500 e Ft
ról szól.

Kovács Bálint megállapítja, hogy teljes egészében az önkormányzat költsége.

Konfár János szerint a Vízműnek nem érdeke a kiépítés.

Szabó Mihály javasolja, hogy csak akkor csináltassunk, ha szükséges lesz.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy akkor Is vissza kell jelezni, ha
nem szándékozunk semmit sem végeztetni. Akkor kezdik el az amortizációs
költségeket. Ez a pénzügyek alátámasztásához kell.

Bukovszki Sándorné egyetért a javaslattal, tervezzék be a kivitelezést.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül — 1
fő nem szavazott - az alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7912016. (VIII. 29.) határozata
Víziközmű-rendszeren történő önkormányzati beruházásról döntés

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbizza Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-t (6400
Kiskunhalas, Körösi Út 5.) a Béke utcában 1 db tűzcsapot
építsen meg 2017. év folyamán.
Megbízza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a
szükséges aláírásokat, és intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Szabó György Róbert bejelenti, hogy 2017. január 1-jétől a konyha minden kiadása
és bevétele a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde intézményhez fog tartozni a belső
ellenőrzést követően.
Szabó György Róbert átadja a szót Kovács Bálintnak.

Kovács Bálint elmondja, hogy olyan tájékoztatást kaptak a helvéciai Polgármestertől,
miszerint kérvényezte Jakabszállás Önkormányzata levélben, hogy a szociális
ételkiszállítás kiszervezése ügyében intézkedjen.

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy valóban írt levelet, amelyben
kapacitáshiányra hivatkozott, amint lehetősége van a társulásnak írjon ki pályázatot.
Felkéri a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság elnökét, hogy a beérkezett árajánlatokat a
konyha fejlesztésre vonatkozóan tárgyalja meg és tegyen javaslatot, hogy mit és
milyen összegben szerezzen be a konyha. A Pitypang Ovodától érkezett megkeresés
az étkezés igénylésére vonatkozóan. Május 31-ig volt határidő, addig hivatalosan nem
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jeleztek vissza. A feltétel az volt, hogy átadják a normatívát, vagy vendégebédként
kapják az ellátást.

Tánczos László véleménye szerint nincs létszámhatárhoz kötve a konyha
főzéskapacitása. Milyen bővítési lehetőségei vannak a jelenlegi konyhának?

Szabó György Róbert elmondja, hogy ezt írásban még nem látta, a VM rendelet erről
nem ír. 2000-ben is tudott volt. Megoldás nem lett. Fejleszteni szükséges a konyhát.
Jelenleg például a legnagyobb probléma az, hogy a villanysütő nem működik és két
nap múlva kezdődik a tanév. A legcélszerűbb megoldás az lenne, ha Új konyhát
tudnánk építeni. Keresni kell a megoldást.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy a villanysütő és a főzőüst 3 éve nincs kicserélve.

Törteli Jánosné elmondja, hogy azért nem került még cserére, mert az volt az
utasítás, hogy csak akkor lehet kicserélni, ha elromlik.

Tánczos László kifogásolja azt, hogy a szociális étkeztetés ki lett szervezve a
képviselők tudta és beleegyezése nélkül. Jó lenne tisztázni, hogy hivatalosan mennyi
lenne a konyha kapacitása? Honnan jött ez a 2000. évi 200 fős adat?

Szabó György Róbert hivatkozik a Népegészségügyi Szolgálat 2000. július 5-én kelt
dokumentumára, amelyben meghatározták, hogy az egységben 200 ételadagot
engedélyez készíteni. Mint felelős vezető nem tudja felvállalni azt, hogy az írásbeli
engedély ellenére nagyobb kapacitással dolgozik a konyha.

Bukovszki Sándorné megjegyzi, hogy már eleve az iskolai tanulók létszáma több volt,
mint 200.

Konfár János megkérdezi, hogy azóta nem változott a jogszabály?

Tánczos László megkérdezi, hogy az ellenőrzések alkalmával kifogásolták-e ezt a
tényt?

Szabó György Róbert elmondja, hogy konkrétan ezt a kérdést nem vizsgálták.

Tánczos László megkérdezi, hogy miért kellett ebben a kérdésben a Kistérséghez
fordulni?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a szociális étkeztetés a Helvéciai Mikrotérség
keretében van megoldva.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy mire lenne a szüksége az Óvoda
konyhájának, hogy tudja teljesíteni a napi feladatait? Hogyan bővülhetne a
kapacitása?

Törteli Jánosné elmondja, hogy az eredeti terv szerint a főzőüst beszerzése volt erre
az évre tervezve, de közben a villanysűtő romlott el. Kért árajánlatokat a főzőűst 1 MFI,
a villanysütőből az egyik típus 600 e Ft, a másik 2,6 MFt. Jelenleg a konyha 500
adagos kiskonyhának minősül. Ez értekezleten hangzott el. Most várják a pontos
létszámokat, hogy hány gyerek lesz az iskolában, az óvodában és a bölcsődében. A
gyerekeknek mindenképpen kell főzni szeptember 1-től.
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Szabó György Róbert megkérdezi, hogy ki vállalja fel azt, ha valami probléma merül
fel?

Konfár János véleménye szerint először figyelmeztetnek.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a VM rendelet, amely a konyhák
üzemeltetéséről rendelkezik, sehol nem írja azt, hogy kis konyha, vagy nagy konyha,
sem az 500 főről nem ír. A szervezet vizsgáa, hogy hány dolgozó dolgozik, milyen
körülmények között.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy hány vendégebéd van? Javasolja, hogy a
szociális étkeztetés kérdését mindenképpen oldják meg.

Törteli Jánosné tájékoztatja, hogy az önkormányzati dolgozók, 10 tanár és a kötelező
étkezők az óvodában.

Szabó György Róbert megjegyzi, hogy az ebédek le vannak számlázva, nyomon
lehet követni.

Tánczos László felhívja a figyelmet arra, hogy a gyerekek létszáma is meghaladja a
200 főt. Ha mégis büntetnek a létszám miatt az már teljesen mindegy, hogy 280 fő,
vagy több étkező van. Nem érti, hogy mi a mozgatórugója ennek az ellenállásnak.
Adjon erre elfogadható magyarázatot.

Kovács Bálint szerint van valami, amit nem láthatnak.

Szabó György Róbert véleménye szerint sehogy nem fér bele.

Bukovszki Sándorné véleménye szerint nem adhatnának ebédet az összes gyerek
részére sem.

Forczekné Tóth Csilla elmondja, hogy problémaként merült fel az is, hogy nem főznek
külön az idősebb étkezőknek.

Törteli Jánosné megjegyzi, hogy a felnőtteknek fűszeresebben készítettek.

Tánczos László megjegyzi, hogy mindegy, hogy 40, vagy 80 fö a plusz.

Bukovszki Sándorné szerint probléma az is, hogy jelenleg drágább az ebéd. A
nyugdíjasok meghatározott összegek szerint fizetik az ebédpénzt, a különbözetet
viszont az önkormányzatnak kell kifizetni. Nem mindegy, hogy mekkora ez az összeg.
Szerinte nem lehet kiadni a kezünkből a szociális étkeztetést, ragaszkodik ehhez. A
gondozónő, a tanyagondnok, ha ebédet visz, akkor a más felmerült kérdéseket is
megoldja és napi kapcsolatot tart az idős emberekkel. Az utóbbi időben elég sok idős
emberrel volt probléma, így megoldott a napi felügyelet is.

Tánczos László megkérdezi, ha kiszervezik az étkezést, akkor az idősök látogatását
hogyan oldják meg? Az eddigi gyakorlat szerint a tanyagondnok az ebédszállítás
alkalmával a napi bevásárlást, gyógyszer beszerzést, egyebeket is megoldott.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy Helvécián 3 tanyagondnok van
és egy sem szállít ebédet.
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Konfár János megjegyzi, hogy nincsen közüzemi konyhájuk, így nem tudnak
szállítani.

Tánczos László megkérdezi, hogy mikor lesz kiírva pályázat?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a társulási ülés után lehet kiírni a pályázatot.

Tánczos László megkérdezi, hogy mennyit emelkednek a konyha költségei, ha
visszakerül a szociális étkeztetés?

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy a gyermekétkeztetésnél nem számolhatá fel
az önköltség. Ezért kapjuk a normativát a gyermekétkeztetésre. Az övodánál
egyébként sincs megoldva a közművek szétosztása.

Bukovszki Sándorné elmondja, hogy az étkezési térítési díj befizetésekből az
étkeztetést meg tudják oldani.

Viski Mihályné javasolja, hogy aki soknak találja az étkezésért fizetendő díjat, az
válasszon a szórálapokon hirdetett például 560.- Ft-os ebédből.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy mi legyen a megoldás?

Konfár János elmondja, hogy az időseknek akarnak jót. Az a legjobb, hogy kapjanak
ebédet és legyenek ellátva. A vállalkozó ilyen szinten nem foglalkozik velük. A
tanyagondnoknak és a gondozóknak viszont munkaköri kötelességük. Valamikor a mai
fiatalok is lesznek idősek és nekik is Jól esik a gondoskodás.

Szabó György Róbert megjegyzi, hogy a belterületre eddig is a Mikrotérség hordta
az ebédet, csupán a külterületi ebédszállítás az önkormányzat feladata.

Konfár János elismeri, hogy 2 hétig — amíg a konyha zárva tart — megoldották a
vállalkozával történő ebédkiszállítást, de milyen alapon működik tovább? Javasolja,
hogy álljanak vissza a régi rendre.

Bukovszki Sándorné egyetért a javaslattal és támogatja azt a felvetést, hogy be kell
szerezni a szükséges eszközöket a konyhára, amire szükségük van.

Ország Béláné szerint át kellene gondolni, hogy hogyan főzzenek több személyre a
600 e Ft-os villanysütővel, ami ugyanazt tudja, amit a jelenlegi. Ha tényleg főzni
szeretnének, meg kell tenni a következő lépést. Eleve probléma az, hogy a konyha
alapterülete kicsi. Megkérdezi, hogy lehetséges-e még egy tanyagondnok beállítása?

Hegedűs Gáborné dr. elmondja, hogy nincs befogadási lehetőség, pályázatból nem
lehet újabbat beállítani. Saját erőből lehetne.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a terület nagysága miatt szükség lenne még
egy főre. Alapvetően tervbe van véve. Megkérdezi, hogy más kérdés van-e?

Kovács Bálint véleménye szerint, ha kevesebb adagot föznek, akkor is be kell
szerezni a szükséges eszközöket.

Konfár János javasolja a modernebb eszközöket beszerezni, amelyek biztosítják a
zavartalan működést.
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Kovács Bálint javasolja, hogy most a villanysütőt vásárolják meg, mivel a főzőüst még
használható. A villanysütőböl a nagyobb teljesítményű legyen beszerezve.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért a nagyobb
teljesítményű villanysütő beszerzésével, az szavazzon.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
80/2016. (VIII. 29.) határozata
Elektromos sütő-pároló berendezés beszerzése a konyhára

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
üzemi konyhájára vásárol egy db RATIONAL
COMBIMASTER PLUS 1O1E KOMBI sütő-pároló
elektromos berendezést 2.575.484.- Ft bruttó összegért. A
fedezetet a pályázati önerő összegéből biztosítja.

Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Szabó Mihály interpellál, hogy a 27 MFt-ot nem vállalja fel. Meg kell nézni a
lehetőségeket. Részleteiben szeretné látni, hogy mire fizetünk ki a Mikrotérségnek
ekkora összeget.

Szabó György Róbert javasolja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság hívja ide az
intézményvezetőt és számoltassa be, kérdezze meg őt. A tanyagondnoknak külön
feladata az, hogy egy gyereket minden reggel beszállít az iskolába. Ennek
következtében fogyatékossági támogatásra is jogosultak vagyunk. Ha
kezdeményezzük a Mikrotérségből való kilépést, akkor a 15 MFt-ot, amelyet a
Szociális Szolgáltató Központ felújítására fordítottunk kamatos kamataival vissza kell
fizetnünk. Az intézményvezetőhöz kérdés esetén önállóan is lehet fordulni.

Kovács Bálint javasolja, hogy a következő testületi ülésre hívják be és számoljon be
az I. félévi gazdálkodásukról.

Szabó Mihály elmondja, hogy a Hírös Hét alkalmával kapott egy programismertetőt.
Kifogásolja, hogy Jakabszállás kimaradt belőle, hogy mikor mutatkozik be.

Szabó Mihály kifogásolja, hogy a rendezvények megbeszélésébe és előkészítésébe
a képviselők nincsenek bevonva. -

Szabó György Róbert meghívja a képviselőket 2016. szeptember 12-én 16.00 órára
az Oktatóterembe a későbbeikben megrendezésre kerülő rendezvényekkel
kapcsolatos megbeszélésre.
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Szabó György Róbert tekintettel arra, hogy több hozzászóiás nem volt, a testületi
ülést berekesztí, és zárt ülést rendel el.

Kmft.

Szabó György Róbert Hegedűs Gáborné dr.
polgarmester cimzetes fojegyzo
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ELŐTERJEszTÉs

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 29. napján tartandó ülésére

1. napirend

Tárgy: Pályázat benyújtása az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.

Tisztelt Képviselő-testület!

2016. május 30-án úgy döntöttünk, hogy pályázunk az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.

Támogatást az alábbi pályázati alcélokra igénylünk:
— a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására, és
— vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére. felújítására.

Az alábbi fontossági sorrendet határoztuk meg:

— Munkácsy utca felújítása és környékén a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer
felújítása és a hiányzó rész kiépítése;

— Templom utca egy részének szilárd burkolattal történő ellátása és a meglévő szakasz
felújítása,

— Csáki utca felújítása,
— Deák Ferenc utca Dózsa Gy. u. és Kun u. közötti szakaszának felújítása,
— Katona József utca végének szilárd burkolattal történő ellátása,
— Nyár utca végének szilárd burkolattal történő ellátása.

A pályázati kiírás szerint a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozóan jogerős hatósági
engedéllyel kelt rendelkezni.

A „Jakabszállás, Munkácsy utca térsége, meglévő csapadékvíz-elvezetö rendszer átalakítása,
bővítése (I. ütem)” beruházás jogerős vizjogi létesítési engedélyét 2016.08.29-én Baján
átvehetjük.

A Templom utca (hrsz: 462) szilárd burkolattal történö kiépítésének építési engedélyezési
eljárása még nem zárult le.

Árajánlat szerint a „Jakabszállás, Munkácsy utca térsége, meglévő csapadékvíz-elvezető
rendszer átalakítása, bővítése (I. ütem)” beruházás kivitelezési költsége: bruttó 20.758.86 1,-
Ft.

A tervezői költségbecslés szerint a belterűleti útfelújítások költsége az a]ábbiak szerint alakul:
Csáki utca: bruttó 16.514.521,- Ft;
Deák Ferenc utca Dózsa Gy. és Kun u. közötti szakasza: bruttó 19.638.3 15,- Ft;
Munkácsy utca: bruttó 15.673.934,- Ft;
Templom utca: 6.541.008,- Ft.



Az előzőekben ismertetett beruházási költségek még módosulhatnak. A csapadékvíz-elvezető
rendszer költségvetési kiírását még egyezteti a tervező és az ajánlattevő, illetve a belterületi
utak felújítására is kértünk még további árajánlatokat. Remélhetőleg a testületi ülés kezdetéig
beérkeznek.

Ha az árajánlatban szereplő beruházási összköltség meghaladja az önkormányzatot megillető
támogatás összegét, képviselő-testületi határozat benyújtása szükséges a támogatást
meghaladó költségek saját forrásból történő biztosításáról.

Mivel a felsorolt beruházások kivitelezési költsége összesen meghaladná a maximálisan
igényelhető 44000.000,- Ft-t, ezért javaslom, hogy a „Jakabszállás, Munkácsy utca térsége,
meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer átalakítása, bővítése (I. ütem)” beruházásra, valamint
a Csáki és Templom utcák felújítására igényeljünk támogatást.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a szükséges határozatot hozza meg.

Határozati javaslat:

Jakabszállás Közsé Önkormányzata Képviselő-testületének
../2016. (VIII.29.) határozata
Pályázat benyújtása az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fej lesztéseinek támogatására.

I. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására.

2. A pályázott fejlesztési cél a „Jakabszállás, Munkúcsy utca térsége, meglévő
csapadékvíz-elvezető rendszer átalakítása, bővítése (I. ütem)” beruházás, valamint a
Csáki és Templom utca felújítása.

3. Az igényelendő támogatás összege 44.000.000,- Ft.
4. A pályázott fejlesztési cél beruházási összköltsége meghaladja az önkormányzatot

megillető támogatás összegét, ezért Jakabszállás Község Onkormányzata a pályázat
megvalósításához - Ft összegű saját forrást biztosít a 2016. és 2017. évi
költségvetés terhére.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a
pályázatot nyújtsa be és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Jakabszállás, 2016. augusztus 26.

Y Szabó György Róbert
*

* polgármester



q.

Jakabszállás Község Polgármestere

Előterjesztés
a Képviselő-testület 20 16. augusztus 29-i ülésére

2. napirendi pontjához

Tárgy: Képviselő-testületi jóváhagyás az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozóan Pályázat kódja: KKEflKK-CP-02

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáén Közalapítvány XX. Század
Intézete-Pályázati Irodája (Budapest. 1054, Báthorv utca 20.) pályázatot hirdet az első világháború
történelmi emlékeit örző emlékmüvek rendbetételére. renoválására, helyreállítására.

A temetőben lévő emlékfal több mint 25 éve épült. Az állapota nagyon leromlott a téli fagyos időjárás
miatt.

Az alábbi javítást javaslom végrehajtani:
• Leesett műkő lábazat visszahelyezése, takarítása, pótlása
• Lábazat alátartó betonsáv készítése
• Szétfagyott mázas téglák cseréje
• Feiső műkö fedlapba vizorr vágása. támfalnái csere
• Fal közepén található kereszt alá műkö fedlap készítés, kereszt elvágása
• Fal fugázásának javítása
• Térkővel kirakni az emlékmű előtti részt kb. 4 méter szélességben
• Az emlékműhőz vezető járda térkövezése és szélesítése

A javítási munkálatok elvégzése céljából javaslom a pályázat benyújtását,

Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy pályázatot nyújtson be a
polgármester a temetőben lévő emlékfal felújítására vonatkozóan a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete-Pályázati Irodájához.

A pályázati öneröként a felújítási munkákhoz legfeljebb 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forintot
biztosít.

Felhatalmazza a polgármestert hogy a temetőre (0142/2 hrsz.) vonatkozóan használati szerződést
kössön vagy tulajdonjogot szerezzen, mivel azjelenleg a római katolikus egyház tulajdonában van.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs Gáborné dr. címzetes föjegyzö
Határidő: azonnal, folyamatos

Jakabszállás, 2016. augusztus 19.

Szabó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás, Petöfl Sándor u. 11.
76/58 1-800 Fax: 76/581-802. + 36209392398

polgarmester@jakabszallas.hu





Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. augusztus 31-i ülésére

3. napirendi pontjához

Tárv: a Szüreti 2016 Alapítvány támogatási kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szüreti 2016 Alapítvány kérése, Hogy az önkormányzat anyagi- és emberi erőforrással
járuljon hozzá a 2016. szeptember 24-én Jakabszálláson tartandó szüreti felvonulás és bál
sikeres lebonyolításához.

A képviselő-testület az eddig kialakult gyakorlat szerint az egyesületekkel együttmükődik,
támogatja a települési szintű rendezvényeket, amelyek a lakosság közbiztonságának javítását.
kulturális, sport tevékenységét előmozdítja.

Javaslom, hogy mivel a településen 2009 óta nem volt megrendezve a szüreti felvonulás és
bál, segítse a testület ennek a szép hagyománynak a felelevenítését.

Az eddigiek szednt 400.000.-Ft-aL támogatta a testület az egyesüLetek települési szintű és
önkormányzati feladatot megvalósító rendezvényeit.

Javaslom a szüreti felvonulás és rendezvény túmogausát is.

A támogatás megvalósításának két forrása lehetséges, az egyik a képviselők tiszteletdíjára
tervezett összegből, a másik pedig a pályázati önerőre tervezett beruházások összegéből,
mivel tartalékalap nem lett tervezve a költségvetésben.

Határozati iavaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 400.000.- Ft összegü egyszeri
támogatást biztosít a Szüreti 2016 Alapítvány részére, hogy Jakabszállás községben a szüreti
felvonulást és bált megrendezze.
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával és a jegyzőt a szerződés
elkészítésével, valamint a számviteli ügyintézőt a költségvetési rendelet módosításának
előkészítésével.

Felelős; Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző
Határidő: azonnal, folyamatos

Jakabszállás, 2016. augusztus 19.

Szabó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás, Petöli Sándor u. 14.
‘76/58 1-800 Fax; 76/581-802, + 362093923 98

polgarmcswr@jukahszallas.hu

Jakabszállás Község Polgármestere





Jakabszállás Község Polgármestere

Elókriesztás
a Képvisel6-testület 2016. augusztus 29-i ülésére

4. napirendi pontjához

Tárgy: Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer Országos kiterjesztéséhez
Kódszám: KÖFOP- 1.2.1 -VEKOP- 16

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé az önkormányzatok részére a közigazgatási
eljárásokban a hivatal-hivatal, hivatal-ügyfél közötti adminisztrációs terhek csökkentése érdekében
történő projektek támogatására. Ezzel egyidejüleg célul [űzte ki az átláthatóság növelését. a hatékony
közigazgatás kialakítását. A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő
támogatásban részesíti.

Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a
számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy
távoli szolgáltató központtól veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás gazdaságilag
kedvező azon településeknek, amelyek ezen alkalmazásokhoz a magas beruházási és üzemeltetési
költségei miatt nem juthattak volna hozzá. Az önkormányzati feladatellátás egységességének
biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében az állam biztosít központi
információs rendszer szintű támogatást.

Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.)
Korm. rendelet megteremtette az ASP rendszer müködtelésénekjogi, szervezeti és felelősségi keretét.
Az ASP központ működtewjeként a Magyar Allamkincstár (a továbbiakban: Kincstár) került
kijelölésre, az ASP központ informatikai üzemeltetésért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) felelős.
Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP
központ felállítása” című kiemelt projekt keretében került kialakításra.

A projekt megvalósítása kapcsán az alábbi szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer,
gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő
rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer.
Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai
támogatását látják cl.
Az ASP technológia alkalmazására, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásokra már
sor került egy, az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló kormányrendelet alapján.

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a technológiának az országos kiterjesztését
célozza Úgy, hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok Számára a csatlakozást.
A felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése
országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő
csatlakozásának megvalósításával.

6078 Jakabszállás, Pctöfl Sándor u. 14.
‘76/58 1-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

poIgarmeswr@iakahszallas.hu



Jakabszállás Község Polgármestere

Az egyes települési önkormányzawk csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét az ASP
Korm. rendelet határozza meg. Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának konkrét
ütemezéséről és a csatlakozási folyamatról az önkormányzati ASP központ működtetője nyújt
részletes információt és támogatást.
A támogatás feltétele az ASP Korm. rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott
rögzített előfeltételek megléte.

Az ASP Korm. rendelet szerint a pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 15. - 2016.
szeptember 30. között lehetséges.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon
keresztül.

A projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja: 2018. június 30.

A felhívás keretében az önkormányzatok település állandó lakosságszámától függően igényelhető
vissza nem térítendő támogatás összege: legfeljebb 6.000.000.- Ft.

A fenti ismeretekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet elfogadását javaslom.

Határozat-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzati ASP rendszer Országos
kiterjesztéséhez való csatlakozás érdekében a KÖFOP-l.2.l-VEKOP-t6 kódszámú felhívásra.

A pályázott összeg 6.000.000.- Ft (Hatmillió forint) mely 100 %-ban vissza nem térítendő támogatás.

Megbízza a polgármestert és ajegyzőt a pályázat benyújtásával.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző
Határidő: 2016. szeptember 30.

Jakabszállás, 2016. augusztus 23.
Szabó György Róbert

polgármester

6078 Jakabszállás, Petőti Sándor u. 14.
í76/581.8oo Fax: 76/581-802, + 36209392396

polgarmcsicr@jakahszallas.hu



2. sz melléklet

ASP Önkormányzati támogatási jogosultsági modell

I. kategória 2. kategória 3. kanórla
(lakosság 3000 tő alatt) (lakossig 3000-10000 tő kőzőtt) (lakosság 10000 tő felett)

Caauakotatisl feladatok
Eitzámolhatá maxImális Elszimolható maximálIs bmUő Eisflmolhztó maximális

bruttó összeg (Ft) összeg (Ft) bruttó összeg (Ft)

Eszközök beszerzése 3 300 000 3 150 000 2 180 000

Működésfejleszlés es
780 000 840 000 I 600 000szabápras, kentek kialaktiasa

Önkormányzatok elektronikus
O 770 000 I 440 000ugyin fázás

Önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítása, I 320 000 I 540000 2 510 000
migráclója

Oktatás 180000 210000 270000

Teszlelás, éteslies 240 000 280 000 450 000

Projekt menedzsment
160 000 210000 270000közbeszerzes, kcmmunikáoo

flfir
- -.

qpjyj$Áynionk4íÍtMi6s 6 000 000 Ft 7 000 000 Ft Q 000 000 Ft
hIwnktnt (fwiikt7AQ

* modell sz önkormányzatokat j lakolsÉrzám alapján torolja azr5mensekbe (Köll hivatalok evetebsn a székhely ás tagtnlepitéiek lakctlácnzámit alapul vésni. Ennek ej
• uvkmai indoktaáea. hcy az elvészen önkorminyaani Igény- éa helyzetfelmérés alapjin az óaikommányaalck ‚nfo’rnatikv dremése, frjtetztzsl Igényeik ósanetétes. 4530
5P nooIgáitatítokn:z vad cntfakonátu4 feladat- ás fomráotérye a tntpialásme,et alapján .oono,ithito kat.ánákoa ‚orolhisó.

A ‚rr1mensek.
300018 lakostágnál kisebb lerepúlések

• 3000 ló — 30000 ló közötti lakosságszámú lrlepüléeek
10000— fölötti lakosságazdmú települések

A lakolaájsaámn vonatkood adat, éj annak ellenöreésének alapja a KSH népessegnyilvántortása 2004. évi KSH adatok)
A.z eflel szegmensek esetében a zsallakcod, érdekében elvégzendő feladatok osszefétere éj lornisirnye is eltér6. 55 a modell elteró feladat- ás eyeÉköluég miseket
állizott rel soerenaenként,





jakabszállási Polármesteri Hivatal jeMvzője
6078 Jakabszállás. Petőfl Sándor u. 14.

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

Előterjesztés
Jakabszállás Község Önkormányzata KépviseLő-testületének

2016. augusztus 29-i ülésére
5. napirendi Pont

Táry: Jakabszállás Község Önkormányzata fenntartásában működő konyha által nyújtott
étkezések árának meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat intézménye által nem kötelezően nyújtott szolgáltatás (étkezés)
ellenénékeként az é]elmezésvezetö által tett javaslat alapján az alábbi határozat meghozatalát
javaslom. Az emelés mértéke 16. 7c.

Határozat-tervezet

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

Felnőtt ebéd ára: 538.-Ft + ÁFA (683.-Ft)

Vendég ebéd ára: 604.-Ft +ÁFA (767.-Ft)

Wolford Dűlői Iskolát iénybe vevők esetén:

Reggeli: 354.-Ft+ÁFA (450.-Ft)

Ebéd: 630.-Ft+ÁFA (800.-Ft)

Vacsora: 433.-Ft+ÁFA (550.-Ft)

Ősszesen: 1.41 7.-Ft+ÁFA (1.800.-Ft)

Jakabszállás, 2016. augusztus 24.

t

%-ri 4t14—’ jr.

‘1 Hegedüs Gáborné dr.
címzetes főjegyző
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. ( ) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátása és annak 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 1997.évi XXXI. törvény 29.* (l)-(2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja.

1. *

A rendelet hatálya kiterjed Jakabszállás Község Önkormányzata közigazgatási területén
működő köznevelési Intézmények és Jakabszállás Község Onkormányzat bölcsődéje
el]átottaira.

2. *

A Képviselő-testület az intézményben alka]mazandó intézményi térítési díjakat 2016.
szeptember I. napjától az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

3. *

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 9/20 15. (VIII. 04.) rendelet hatályát veszti.

Jakabszállás, 2016. augusztus 24

Szabó György Róbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016

.%‚j/,4
44(1

Hegedűs Gáborné dr.
címzetes föjegyző

Hegedűs Gáborné dr.
címzetes főjegyző

I



1. sz. melléklet

Intézményi térítési díjak

A díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák

I.! Napközi otthonos óvodában:

3.! Bölcsődében:

Uzsonna:
Napi teljes ellátás:

Ebéd:
Uzsonna:

Napi teljes ellátás:

Napi

71.-
189.-
63.-

323.-

98.-
240.-

75.-
413.-

3.1.! Bölcsődében a gondozási díj összege: 0.-Ft
3.21 Bö]csödében az időszakos gyermekfelügyelet díja: 350.-Ft/óra

Tízórai:
Ebéd:

2.! Általános iskolai napköziben:

Tízórai:

Reggeli: 51.-
Tízórai: 32.-
Ebéd: 189.-
Uzsonna: 63.-

teljes ellátás: 335.-



Általános Indokolás

Az élelmezésvezető a nyersanyag árak emelkedése miatt a térítési díjak szeptember 1-től
történő emelését javasolta. A kötelezően előírt egészséges élelmiszer alapanyagok magasabb
árat képviselnek, ezért indokolt a térítési díj emelése.

Részletes indokolás

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

2. *-hoz A rendeletben meghatározott térítési díjat szeptember I. napjáról lehet alkalmazni.

3. -hoz A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszi az előző évekre vonatkozó
térítési díjat megállapító 9/20 15. (VIII. 04.) önkormányzati rendelet.

Jakabszállás, 2016. augusztus 24. 7%

-t—

1 Hegedus Gaborne dr.
\ címzetes 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 megalkotúsának szükségessége, a jogalkot4is 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 PolEármesteri Hivatal jevzö je
6078 Jakabszállás. Petőfi Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-801
E-mail: jevzo @ jakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének

2016. augusztus 29-i ülésének 6. napirendi pontjához

Tár2y: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő testület 56/20 14. (VIII. 28.) határozatával megválasztotta a Helyi Választási
Bizottság tagjait, valamint a Szavazatszúmláló Bizottság tagjait és póttagjait.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 33. * (3) bekezdése értelmében a helyi
választási bizottság és a szavazatszámlúló bizottság választott tagjának megbízatása a
következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. A
tagokkal történt egyeztetés során megállapítottam, hogy egyes tagok helyzetében olyan
változások történtek, ami miatt nem tudják vállalni az egész napos munkát. Ezért olyan helyzet
alakulhat ki, hogy megbízott tagok hiányában nem lesz elég — vagyis 5 fő - bizottsági tag és
veszélybe kerülhet a szavazás lebonyolítása.

A népszavazás településen való zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérem, hogy az alábbi
határozat-tervezetet fogadja el.

Határozat-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság tagjait
és póttagjait az alábbiak szerint választja meg:

Csikós Súndorné, Törteli Jánosné, Kecső Sándorné, Bicskei István, Józsa Pálné tagokat a
korábbi határozatnak megfelelően megerősíti.

Tagnak megbízza: Csúri Ferenc Róbertnét.

Póttanak megbízza: Zsámboki Tibornét, Csákóné Ónodi Juditot, Szabóné Megyesi Krisztinát,
Vágóné Havasi Szilviát, ifj. Lantos Istvánt, Szabó Andreát.

Jakabszállás, 2016. augusztus 29.

%r td íj,íj d.-
Hegedűs Gáborné dr.
címzetes főjegyző




