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Szentlőrinckáta Község
Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február
25.-én megtartott soron kívüli képviselő-testületi üléséről.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-
testületének
3/2015. ( ) önkormányzati rendelete
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről
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Szentlőrinckáta Község Önkormányzat
Képviselő-testü let

Jegyzőkönyv

Készült: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2015. február
25.-én 17 órai kezdettel az önkormányzat tanácskozó termében.

Jelen vannak: Nagy István polgármester
Zombori Gábor Menyhért képviselő,
Horti Sándor képviselő,
Mészárosné Imre Eszter képviselő,
Sziráczki Csaba képviselő,
Turza Zsolt képviselő
Tóth Julianna Tóalmás Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője,
Mezeiné Kovács Margit aljegyző.

Meghívottak: Delényi Sándor Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Madarász Anita Csibészke Alapítvány elnöke.

Nagy István polgármester köszönti a képviselőtestület tagjait és a meghívottakat. Külön köszönti
Tóalmás Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét Tóth Juliannát.

A polgármester az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz két jegyzőkönyv hitelesítőre

• Mészárosné Imre Eszter
• Horti Sándor képviselők személyében.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Mészárosné
Imre Eszter és Horti Sándor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek. Szabó Viola képviselő jelezte
távolmaradását betegség miatt.
Nagy István polgármester ismerteti a napirendi pontokat.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi
pontokat.

NAPIREN DI PONTOK

1./ Előterjesztés Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megalkotására
Előadó: Nagy István polgármester

2./ Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági programja 2014-2019.
Előadó: Nagy István polgármester

1./ Napirendi pont

Előterjesztés Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
megalkotására
Előadó: Nagy István polgármester

Nagy István pOlgármester: Tisztelt Képviselőtestület! Az írásos anyagot mindenki megkapta. A
Szociális, Oktatási, Kulturális Bizottság Pénzügyi, Gazdasági-és Ellenőrzési Bizottság támogatja és
elfogadásra javasolja Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2015. évi költségvetését.
Szentlőrinckáta Roma Nemzetiség Önkormányzat szintén javasolja a 2015. évi költségvetés
elfogadását.
Sziráczki Csaba képviselő: Tisztelt Képviselőtestület! A Pénzügyi, Gazdasági-és Ellenőrzési
Bizottság hétfői napon tárgyalta Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
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szóló előterjesztést. Az átvezetések megtörténtek. A Pénzügyi, Gazdasági-és Ellenőrzési Bizottság
az elfogadást javasolja a képviselő-testületnek.

Nagy István polgármester: Nekem az a meglátásom, hogy a 2015. évi költségvetés egy óvatos
költségvetés. Felhasználjuk az útépítésre kaptunk 20.000.000.-Ft-ot, a tervek között szerepel
önkormányzati szolgálati lakás a védőnőnek vagy a körzeti megbízottnak erre acélra 10.000.000.-
Ft-ot terveztünk be. Közösségi ház tervezése is bekerült a költségvetésbe.

Kérem a képviselőtestület tagjait, észrevételeiket, hozzászólásaikat tegyék. Amennyiben
észrevétel, hozzászólás nincs, kérem a képviselőtestület tagjait, aki egyetért és elfogadja
Szentlőrinckáta Község Önkormányzat 2015. évi költségvetését 300.630.000.-Ft költségvetési
bevétellel és 300.630.000.-Ft költségvetési kiadással elfogadja, kézfelemeléssei szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (Ill .... ) önkormányzati rendelete

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-
testület),

b) az önkormányzat költségvetési szervére,
c) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezetekre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
300.630 eFt költségvetési bevétellel (Lsz. melléklet)
300.630 eFt költségvetési kiadással (2.sz. melléklet)

3.§

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzat működési támogatása 51.484 e Ft
la b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

amelyből
ba) egyéb működési célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről,(TS,munkaügyi közp.)
bb) közhatalmi bevételek,
be) intézményi működési bevétel,

c) az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
d) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele

143.779 e Ft

4.069 e Ft
121.000 e Ft
18.710eFt
55.215 e Ft
50.152 e Ft

Önkormányzat

4.§
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(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások:
ab) munkaadókat terhelő járulékok
ac) dologi jellegű kiadások:
ad) egyéb működési célú kiadások(pe.átad.)
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai
af) központi irányítószervi támogatás

166.027 e Ft
30.468 e Ft
7.039 e Ft

64.625 e Ft
3.644 e Ft

16.843 e Ft
43.508 e Ft

b) felhalmozási költségvetés ( 3.sz. melléklet) 55.215 e Ft
ba) intézményi beruházások 40.750 e Ft
bb) felújítások 9.465 e Ft
be) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

államháztartáson kívülre (szennyvíz csatorna) 5.000 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) immateriális javak beszerzése,létesítése
ab) ingatlanok beszerzése,létesítése
ac) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése,létesítése
ad) Informatikai gép vásárlása

b) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre (szennyvízcsatorna)

c) felújitási kiadások felújításonként
ca) épület felújítás

33.550 e Ft
1.500 e Ft

31.000 e Ft
850 e Ft
200 e Ft

5.000 e Ft,

9.465 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai :

a) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
b) Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása
c) Gyermekvédelmi és pénzbeli ellátás
d) Munkanélküli aktív korúak ellátásai
e) Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátás
f) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

284 e Ft
150 e Ft

12.048 e Ft
766 e Ft

2.295 e Ft
1.300 e Ft

s. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített létszám-előirányzatát az
alábbiak

szerint állapítja meg
aj átlagos statisztikai állományi létszám - átlag létszám - 14 fő,
b) közfoglalkoztatottak állományi létszáma - átlagszám - 3 fő.

6.§

Pénzeszközök betétként elhelyezése 70.000 e forint.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint
költségvetési szerve költségvetését - rendeletének módosításával - képviselő-testületi döntéssel
megvá Itoztathatja.

Gesztenyefa Óvoda

8. §

A Képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2015. évi
költségvetési főösszegét 43.508 e forintban határozza meg. (4.sz. melléklet, 5.számú melléklet)

9.§
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(1) A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2015.
évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 43.508 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 31.223 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.900 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 4.385 e Ft

10.§

(1) A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2015.
évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlag létszám - 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

11. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát a 2015. évi költségvetés
feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.

(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli -

összegek maradványa.

12.§
(1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az
elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható
feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 9.288 e Ft-ban határozza meg.

13.§
(1) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére nyújtható.
A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási megállapodás alapján
kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:

a) a támogatás összegét,
b) a támogatás célját,
c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,
d) az éves - december 31-ei - elszámolási kötelezettséget,
e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,
f) az előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,
g) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás

következményét,
h) amit jogszabály kötelező elemként előír.

(2) A támogatott kérésére a polgármester az elszámolási határidőt egy alkalommal, maximum 6
hónappal meghosszabbíthatja.

(3) A támogatási megállapodás elkészítéséről, valamint az átadott pénzeszköz célirányos
felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmásolatok
őrzéséről a PH ágazatilag illetékes köztisztviselője gondoskodik.

(4) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre
bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban,
határidőben használták fel.

(5) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezett je a támogatást nem célirányosan
használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek, személyek részére újabb támogatás
csak az elszámolást követően folyósítható.
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(7) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb
számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolata it, melyekre a támogatott rávezeti,
hogy azt kizárólag a támogatási megállapodásban szereplő cél megvalósítására kapott támogatás
elszámolására használta fel. E feltételt a támogatási megállapodásban rögzíteni kell.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

14.§

A Képviselö-testület elrendeli az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő
helyezését.

15.§

(1) Az éves költségvetést

a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési
alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett
feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata
következményeinek érvényesítésévei,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával

kell végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden
költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a
szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési,
beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és
hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi
számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső
ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

(4) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendeletben
foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása
munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám - álláshely - keretet a tényleges
foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres
állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes
véleményének kikérését követően történhet.

(6) Az intézmény az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot
túllépheti, me ly nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt
előirányzat túllépését.

(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására,
kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az
intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő
fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet
sor.

(9) A költségvetési szerv a részére a rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat nem lépheti
túl és saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja.
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(10) A Képviselő-testület június 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét.

(11) Az önkormányzat bevételek és kiadások előirányzata inak módosítása illetve átcsoportosítása a
Képviselőtestület kizárólagos hatásköre.

(12) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési
kötelezettségét nem veszélyeztetheti.

(13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor
hatályos központi szabályozás figyelembe vételévei elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat
végrehajtani.

16.§
Az állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a
kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan
nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges
teljesülése.

17.§
(1) Az általános tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatásköre.
(2) A Képviselő-testület jogosult az általános tartalékra vonatkozó átcsoportosításról, előirányzat

módosításról dönteni.

18.§
A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási
szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr.
36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

19.§
(1) A Képviselő-testület a Tóalmás Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén
dolgozó köztisztviselők esetében az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.-Ftjévjfő.

(2) Az Önkormányzatnál és intézményénél foglalkoztatottak cafetéria kerete 200.000.-Ftjévjfő.

4. Készpénzben történő kifizetések

20.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi
esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
d) személyi juttatás körében,

da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
db) fizetési előleg felvétele,
dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

e) készpénzelőleg felvétele,
f) alkalmazottak belföldi kiküldetése,
g) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft bruttó összegig terjedő kifizetés
h) polgármester tiszteletdíja, költség térítése.
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(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
rendelkezéseit figyelembe kell venni.

5. Leltározási rendelkezések

21. §

(1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben
kimutatott eszközöket, és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell
alátámasztani.

(2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az
önkormányzati költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett
változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben, és értékben, akkor a
leltározást elegendő legalább három évenként végrehajtani.

6. Záró rendelkezés

22.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január l-jétől kell
alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagy István
polgármester

Tóth Julianna
jegyző

2./ Napirendi pont

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági programja
2014-2019.
Előadó: Nagy István pOlgármester

Nagy István polgármester: Tisztelt Képviselőtestület! Az írásos anyagot mindenki megkapta.
Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági programja 2014-2019
időszakra vonatkozik. A 6. pontban a tervezett beruházások, fejlesztések szerepelnek. 2015-2016.
években útépítéseket szeretnénk megvalósítani.
- A tervek elkészültek, a Szabadság, a Petőfi, a Toborzó, a György, a Halász utcát szeretnénk le
aszfaltozni.
- Füves labdarúgó kispálya kialakítását tervezzük az iskola udvarán.
- Napenergia hasznosítására vonatkozóan már elmentem egy pár helyre és megnéztem a
beruházásokat, számos hasznos információt szereztem. Ha pl. hőenergiát termelnénk, azt az
ÉMÁSZ megvásárolná.
- Vendégférőhelyek kialakítását tervezzük az egészség ház tetőterében. Végig jártam azokat az
ingatlanokat, amelyek az önkormányzati tulajdonban vannak. Többek között megnéztem az
egészség ház tetőterében lévő volt szolgálati lakást is. Erdélyből érkező vendégek elhelyezésére is
alkalmas lenne, átalakítást követően akár 20 férőhelyet tudnánk biztosítani.
- A tsz. bolt már nagyon régen üresen áll. Amennyiben nem sikerül bérbe adni úgy az esetleges
eladás is szóba jöhetne.
- Fontos cél az önkormányzati konyha és közösségi tér kialakítása az iskola udvarán. A konyha
teteje lapos folyamatosan beázik, az ebédlő a mai követelményeknek nem felel meg, az ablakok és
a tető szintén rossz állapotban rendszeresek a beázások, ezáltal a villamos hálózat is tönkre ment.
A terveket úgy kellene elkészíteni, hogy egy teljes komplex tér legyen konyha, ebédlő, és
közösségi tér.
- Az önkormányzati intézmények fűtés korszerűsítésénél, új megújuló energiára épített fűtési
rendszer kialakítására van szükséges különös tekintettel az iskolára, illetve a tervezett közösségi
házra.
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- Az utak, járdák felújítása karbantartása szintén fontos feladat. A március l-jétől indu ló START
közmunka program pályázat - mind a négy pályázatot megnyertük - segíti munkálatok
megvalósítását.
- A közterületek parkosítása, felújítása során pl. a Hősök tere esetében szobor park létrehozását
tervezem, illetve az 1848-as szobornál szökőkút kialakítása szerepel a tervek között. A falu végén
lévő un. " Bermuda háromszög" rendbe tétele is fontos feladat. Itt még további területet szerettünk
volna vásárolni, de ez nem lehetséges a tulajdoni viszonyok miatt. Pihenő parkként szerettem
volna kialakítani.
- Telephely és géppark kialakítás és biztosítása is fontos a község üzemeltetési feladatok ellátása
érdekében. A géppark jelenleg rendezett, zetorunk van és apótkocsit megvásároltuk.
Megszavaztuk egy markoló-rakodó gép vásárlását. Márciusban rendbe tesszük a hátsó udvar
részt, ahol jelenleg a gépek vannak. De végig kell gondolni,és lehet, hogy a telephelyet máshová
kellene helyezni, mivel a terület frekventált helyen van.
- A sportpályánál szociális blokk kiépítése: a jelenlegi sportpálya, legelőként funkcionál. Két foci
kapu van a területen föl állítva, semmi egyéb, vagyis nincs lehetőség nincs a sportolásra. A cégek
összefogásával ennek a kivitelezését is meg szeretném oldani.
- A bel és csapadékvíz elvezető rendszerek felújítását markoló- árokásó gép segítségével a START
közmunka program keretein belül szeretném megoldani.
- Önkormányzati bérlakások építése, vagy ingatlan vásárlás és felújítás. Ez még nincs eldöntve én
új épületben gondolkodnék.
A gazdasági program minden elemében bene van a közösség építés.
Várom a véleményeket, javaslatokat.

Zombori Gábor Menyhért képviselő: Ez a gazdasági program széles körben tárgyalja a falu
fejlesztést. A közösség építéssel kapcsolatban én javasolnám, hogya községből elszármazottakkal
való kapcsolat felvétel, valamint a díszpolgári cím adományozása is szerepeljen a programban.

Nagy István polgármester: Én teljesen egyetértek ezzel. Önkormányzati rendeletünk van a "
Szentlőrinckátáért díj" adományozásáról, ezt a rendeletet át kell dolgozni. Én még olyanra is
gondoltam, hogy az iskolai tanulói közül a kitűnően teljesítőket megajándékozzuk. Az Időseket is
lehetne jutalmazni és a községben a 10 legidősebb embert köszönteni.

Zombori Gábor képviselő: A település tisztaságra is hangsúlyt kellene helyezni, a gondozatlan,
elhanyagolt ingatlanokra jobban fel figyelni és a természetvédelemre.

Horti Sándor képviselő: Az önkormányzati segélyben beépíteni az ingatlanok tisztántartását.

Tóth Julianna jegyző: A katasztrófavédelem irányítója a polgármester. A gazdátlan, lakatlan
területekről, amennyiben életveszélyt jelent a polgármester úr intézkedhet. A tulajdonosokat kell
felkutatni, felszólítani és bírságolni. Sok esetben a rágcsálók irtása is gondot jelent. A települési
támogatásoknál feltételként meg lehet szabni az ingatlan rendbetételét. Az átmeneti segély
esetében szabadon lehet megállapítani a feltételeket.

Zombori Gábor képviselő: Javasolnám még a temetőben a Laczkovich sírhely rendbetételét.

Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt a polgármester a képviselő-testütett ülést 18 órakor
bezárta.

K.m.f.

~ ~~
Mészárosné Imre Eszter

Jkv. hitelesítő

ftlkV~
Tóth Julianna
jegyz~

1tá~
jkv. hitelesítő

Nagy István
polgármester
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Szentlőrinckáta Község Polgármestere

MEGHívó

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. február 25.-én !szerdán! 17 órai kezdettel soronkívüli ülését tartja.

Ülés helye: Szent/őrinckáta Község Önkormányzata tanácskozóterme

NAPIRENDI PONTOK

1./ Előterjesztés Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
megalkotására
Előadó: Nagy István polgármester

2./ Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági programja 2014-2019.
(első olvasat)
Előadó: Nagy István polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Szentlőrinckáta, 2015. február 19.

Nagy lstván.s.k,

polgármester



JELENLÉTI ív

Készült a 2015. február 25.-én megtartott
soron kivüli Képviselő-testületi ülésről.

1/. Nagy István polgármester
J/~ ~,

........................................
,~ ~ r:Lr.M".,.. ~

···d~·;··T·~····
.....\~~.~ .

21. Zombori Gábor Menyhért

31. Horti Sándor

41. Mészárosné Imre Eszter ~~........................... ~ .

5/.Szabó Viola ..........................<....hr=&~ .
.............. "t .

.J~J

6./ Sziráczki Csaba

7./ Turza Zsolt

8. Tóth Julianna jegyző

9. Mezeiné Kovács Margit aljegyző

Meghívottak:

10./ Madarász Anita
Csibészke Alapítvány

11./ Szabó Kálmánné
Reménység Nyugdíjas
Klub vezetője

12./ Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
Pm-i Kormányhiv .
Nagykátai Járási Hivatal
Hivatal vezetője

13./ Delényi Sándor
Nemz.Önk. elnöke

..~~ .5..\ .
14./ Mészáros János

Szentlőrinckátai Római Katolikus
Egyházközségért Közhasznú Alapítvány

15./ Czernák András
Tápiószecső Rendőrőrs Örsparancsnok

16./ Molnár Tamás
Körzeti megbízott


