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Szentlőrinckáta Község
Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22.-
én megtartott épviselő-testületi üléséről.

37/2015.(IV.22.) önkormányzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
szóló tájékoztatót elfogadta.

38/2015. (IV. 22.) önkormányzati határozata

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi munkaterve jóváhagyásáról szóló határozatát akként
módosítja, hogy a Képviselő-testület Munkatervében eredetileg
2015. április 22-én tárgyalandó "Előterjesztés Szentlőrinckáta
Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadására
című napirend megtárgyalását a Képviselő-testület 2015. május
27. napján tartandó ülése napirendi pontjai között jelöli meg.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 7/2015. ( ) rendelete a kitüntetések
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
5/2012.(V.2.) önkormányzati rendelet módosítására.



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 2015.
április 22.-én 17 órai kezdettel az önkormányzat tanácskozó termében.

Jelen vannak: Nagy István polgármester
Zombori Gábor Menyhért képviselő,
Horti Sándor képviselő,
Mészárosné Imre Eszter képviselő,
Szabó Viola képviselő,
Sziráczki Csaba képviselő,
Turza Zsolt képviselő
Mezeiné Kovács Margit aljegyző.

Meghívottak: Delényi Sándor Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Molnár Tamás körzeti megbízott.

Nagy István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat.

A polgármester az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz két jegyzőkönyv hitelesítőre

• Zombori Gábor
• Horti Sándor képviselők személyében.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Zombori
Gábor Menyhért és Horti Sándor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Nagy István polgármester ismerteti a napirendi pontokat. Napirendi pont módosítást javasol a 3.
napirendi pontként szereplő könyvtárosi álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 4. napirendi
pontként zárt ülésen legyen tárgyalva.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi
pontokat és a napirendi pont módosítást.

NAPIREN Ol PONTOK

LI Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Nagy István polgármester

2./ Előterjesztés Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi
munkaterve módosítására
Előadó: Nagy István polgármester

3./ Előterjesztés a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 5/2012.(IV.24.) rendelet módosítására
Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

Zárt ülés:

4./ Könyvtárosi álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Nagy István polgármester



1./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Tisztelt Képviselő-testület!
- 2015. március 31.-én (kedden) az "Ivóvíz-minőség javító" projekt kapcsán záró ellenőrzés
kapott volt az önkormányzatnál, az elszámolással kapcsolatosan mindent rendbe találtak.

- 2015. április 1-jével megkezdődött a belvíz elvezetési program, aminek keretein belül az árok
tisztítása, mélyítése van folyamatban.

- 2015. április 3.-án a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás ülésen vettem részt aszennyvíz
beruházási projekt kapcsán, a lakossági rákötésekről volt szó. A munkálatok hitelből lesznek
megfinanszírozva az AQVATOR Ingatlanfejlesztő Kft. kivitelezőjének.

- 2015. április 16.-án a Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályáról ellenőrzést
kaptunk a közfoglalkoztatottak adminisztrációját vizsgálták meg. A START munka program
keretében a Turai utca végén a pedagógus föld művelését végzik a közmunkások a
veteményezések elkezdődtek, a palánta ültetéseket folyamatosan végezik.

- 2015. április 20.-án a Nagykátai Helyi Védelmi Bizottság tartott értekezletet ebbe a bizottságba 3
polgármester vett részt.

- A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-vel aláírtam az üzemeltetési szerződést.

- Lassan halad az Imre Sándor Általános Iskola udvarán a focipálya kialakítása. A sportolni vágyók
hamarosan igénybe vehetik a területet.

- A Hősök terét szeretném átalakítani, a munkálatok már elkezdődtek azzal, hogy a fákat kivágtuk,
de ezt nem a mi akaratunkból történt, hanem a Katasztrófavédelmi Kirendeltség felszólításána
tettünk eleget a veszélyes fák kivágásával. Ezen a területen parkot szeretnék kialakítani a fiatalság
részére. A tervek elkészültek ezt most meg lehet tekinteni. Koltai László szobrász művész végezné
a fafaragásokat.

- A közvilágítás karbantartása nem megfelelő, ezért egy másik céggel felvettem a kapcsolatot.

- Május 1-jén közös főzés lenne az önkormányzati képviselő-testülettel.

- Szklenár András festőtől érkezett egy festmény, amit még az előző volt polgármester úr rendelt
meg ez 150.000.-Ft-ba kerülne a festményt leszállították ezt most már kénytelenek leszünk
kifizetni.

- Egy jászberényi pályázat író cég a SOLERTE TENDER Kft. keresett meg bennünket, hogy busz
vásárlásra van pályázati lehetőség. Terepjáró személygépjármű esetében maximum 5.000.000.-Ft,
mikrobusz esetében maximum 8.000.000.-Ft támogatás adható
A támogatási kérelem 2015. május 4. reggel 8:00 órától
2015. május 13. este 18:00 óráig nyújtható be. Én erre szeretnék pályázatot benyújtani, mivel a
mostani busz már kevésnek bizonyul. A község üzemeltetéséhez jobb lenne egy másik jármű.

- 2015. április 24.-én (pénteken) 17 órakor falugyűlés lesz, melyre várom a képviselő-testület
tagjait. Ez meg lett hirdetve, ki lett plakátolva, és minden ingatlanhoz eljuttattuk az értesítést.

Horti Sándor képviselő: Van az állományban olyan dolgozó, aki rendelkezik olyan jogosítvánnyal,
amivel a kisbuszt vezetheti?

Nagy István polgármester: Zombori Zsolt alkalmas lenne erre a feladatra, ha nem rendelkezik
jogosítvánnyal, akkor majd megszerzi.
Kérem, aki egyetért és elfogadja a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb
eseményekről, és intézkedésekről szóló tájékoztatót.



Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

37/2015.(IV.22.) önkormányzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
szóló tájékoztatót elfogadta.

Nagy István polgármester: Kérdezem Molnár Tamás körzeti megbízottat, hogy esetleg kíván-e
hozzászólást tenni?

Molnár Tamás körzeti megbízott: Tisztelt Képviselő-testület! Tapasztalatom szerint a község
közbiztonsági helyzete jó, újabb bűncselekményekre nem került sor. Az ittas gépjárművezetők
száma csökkent. Köszönöm csak ennyit szerettem volna elmondani.

2./ Napirendi pont

Előterjesztés Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi
munkaterve módosítására
Előadó: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Szentlőrinckáta Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.21.)
önkormányzati rendelet 13. §-a szerint a Képviselő-testület éves munkatervben rögzíti feladatait és
célkitűzéseit, melyet a Polgármester terjeszt a Képviselő-testület elé.
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata képviselő-testülete a 4/2015. (I.28.) határozatával döntött
a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról.
A Munkaterv alapján a Képviselő-testület a mai napon 2015. április 22-én tárgyalná
Szentlőrinckáta Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló
előterjesztést.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a kimondja, hogya helyi önkormányzat
költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő
és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé
terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap
utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az előterjesztés elkészítése folyamatban van, az anyag májusi soros ülésen történő
megtárgyalásával eleget tennénk a jogszabályi előírásnak is.

Kérem a képviselő-testület véleményét, hozzászólást.

Amennyiben vélemény, hozzászólás nincs, úgy kérem a képviselő-testület tagjait aki egyetért és
elfogadja Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
módosítását, kézfelemeléssei szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

38/2015. (IV.22.) önkormányzati határozata

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi munkaterve jóváhagyásáról szóló határozatát akként
módosítja, hogy a Képviselő-testület Munkatervében eredetileg
2015. április 22-én tárgyalandó "Előterjesztés Szentlőrinckáta
Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadására
című napirend megtárgyalását a Képviselő-testület 2015. május
27. napján tartandó ülése napirendi pontjai között jelöli meg.

Felelős: Nagy István polgármester

Határidő: 2015.márjus 27.



3./ Napirendi pont

Előterjesztés a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 5j2012.(IV.24.) rendelet módosítására
Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

Nagy István polgármester: Megkérem az aljegyző asszonyt ismertesse a képviselő-testülettel a
napirendi pontot.

Mezeiné Kovács Margit aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület ! Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben szabályozza az elisrnerés alapítását, az elisrnerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben
részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását,
az adományozás feltételeit és a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet részletesen szabályozást tartalmaz néhány, esetében az
egységes jogalkalmazás megkívánja a pontosítást illetve e részletesebb szabályozást. A jelenlegi
módosítás rögzíti az anyagi elisrnerés mértékét, bővíti a javaslatot tevők körét, szabályozza a
javaslat benyújtásának határidejét stb. ezek azok az okok amelyek miatt szükségessé vált
önkormányzati rendelet módosítása.

Nagy István polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait kérdéseiket, észrevételeiket
tegyék meg.

Horti sándor képviselő: Már 2012 évben a képviselő-testület elfogadta azt a rendeletet, ami a
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szól, Ebben a rendeletben a díj
elnevezésében a "Szentlőrinckátáért" szöveg szerepel?

Mezeiné Kovács Margit aljegyző: A képvrselő-testúlet 5/2012. (IV.24.) rendeletében döntött
arról, hogya kitüntetés díszes tokban elhelyezett művészi kivitelű, egyoldalas bronz pia kett, amely
a domborított település címert és szalagfelírásban a "Szentlőrinckátért" szöveget tartalmazza. A
kitüntetett pénzjutalom is részesül. A jelenlegi módosítás mind a jutalom összegére, mind az
egyéb járulékos köítséqekre vonatkozóan tartalmaz szabályozást.

Mészárosné Imre Eszter képviselő: Részesült már valaki ebben a kitüntetésben?

Mezeiné Kovács Margit aljegyző: Még senki nem részesü It ebben a díjban a képviselő-testület
még senkire nem tett javaslatot.

Nagy István pOlgármester: Én úgy gondolom, hogy ez 2012-ben is jó gondolat volt.

Kérem a képviselő-testület tagjait akinek még megjegyzése, észrevétele van azt tegyék meg.

Amennyiben megjegyzés, észrevétel nincs kérem a képviselő-testület tagjait aki egyetért és
elfogadja a Szentlőrinckáta község Önkormányzata kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 5/2012 (IV.24.) rendelet módosítással, kézfelemeléssei szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( )
rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szőlő

5/2012.(V.2.) önkormányzati rendelet módosítására.

Szentlőrinckáta község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak alapján módosítja:



1.§

A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az anyagi elismerés mértéke nettó 100.000.- forint. A pénzjutalom és az adományozással járó
költségek fedezetét a község önkormányzatának költségvetésében kell biztosítani.

2.§

A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, az alpolgármester,
b) képviselőtestület bizottsága,
c)önkormányzati képviselő,
d) nemzetiségi önkormányzat,
e) társadalmi szervezet, civil szervezet,
f) legalább 15 fő szentlőrinckátai lakos.

3.§

A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokat rninden év október 31-ig írásban kell
benyújtani a polgármesterhez.

4.§

A rendelet 10.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

A javaslatnak tartalmaznia kell a javaslattevő nevét, az adományozásra jogosult személy nevét, a
javasolt személy szakmai útját, rövid méltatását, közösségi tevékenységét, kiemelve azt a
rendkívüli teljesítményt vagy kimagasló eredményt, amely az elismerést megalapozza.

S.§

A rendelet 10.§- a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület
elé.

6.§

Hatályát veszti a rendelet 7.§-a.
7.§

Ez a rendelet 2015. május 1-én lép hatályba.

Nagy István sk. Mezeiné Kovács Margit sk.

polgármester aljegyző



Mivel több kérdés, észrevétel nem volt a polgármester 17.10 órakor a nyílt ülést bezárja és zárt
ülést rendel el.

K.m.f.

~4-tt:.
Nagy István

polgármester

J~JwJ
Mezeiné Kovács Margit

aljegyző

jk, hitelesítő



Szentlőrinckáta Község
Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22.-
én megtartott zárt képviselő-testületi üléséről.

39/2015. (IV. 22.) önkormányzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ménkű
Emese könyvtá rosi álláshelyre benyújtott pályázatát nem fogadja
el.

40/2015. (IV. 22.) önkormányzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Héja
Gizella Hermina könyvtá rosi álláshelyre benyújtott pályázatát
nem fogadja el.

41/2015. (IV. 22.) önkormányzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Krancsevics Ágnes könyvtá rosi álláshelyre benyújtott pályázatát
nem fogadja el.

42/2015. (IV. 22.) önkormányzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gaál
Krisztián könyvtá rosi álláshelyre benyújtott pályázatát nem
fogadja el.

43/2015. (IV. 22.) önkormányzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Papné
Nagy Zsuzsanna könyvtá rosi álláshelyre benyújtott pályázatát
nem fogadja el.



Szentlőrinckáta Község Önkormányzat
Képviselő-testü Iet

Jegyzőkönyv

Készült: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének zárt üléséről 2015. április
22.-én 17.15 órai kezdettel az önkormányzat tanácskozó termében.

Jelen vannak: Nagy István polgármester
Zombori Gábor Menyhért képviselő,
Horti Sándor képviselő,
Mészárosné Imre Eszter képviselő,
Szabó Viola képviselő,
Sziráczki Csaba képviselő,
Turza Zsolt képviselő
Mezeiné Kovács Margit aljegyző.

A polgármester a zárt ülést megnyitja.

4./ Napirendi pont

Könyvtárosi álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Szentlőrinckáta Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2015. február 20-i közzététellel hirdette meg határozott idejű - GYED
időtartamára, várhatóan 2017. május 31-ig tartó könyvtáros munkakör betöltésére irányuló
pályázatot. A munkakör ellátásához tartozó lényeges feladatok: könyvtári szolgáltatások ellátása,
állománygondozás és adminisztratív feladatok, illetve rendezvények előkészítésében,
szervezésében, lebonyolításában való közreműködés.

A szakképesítés tekintetében pályázati feltételként emelt szintű szakképesítés, OKJ
segédkönyvtáros végzettség került kiírásra.
A pályázat benyújtási határideje 2015. március 20.

A meghirdetett könyvtáros munkakör betöltésére, határidőn belül 7 pályázat érkezett. A beérkezett
pályázati anyagokat az elbírálásban részt vevők megismerhették. A 7 pályázat közül 5 megfelelt a
pályázati kiírásnak 2 nem felelt meg.

Zombori Gábor képviselő: Nincs meg a képesítésük?

Mezeiné Kovács Margit aljegyző: Informatikus könyvtáros alapképzési szakon tanulmányi
kötelezettségének eleget tett, sikeres záróvizsgát tett, mind az öt pályázó azonban az oklevél
kiállításának feltételéül szabott nyelvvizsgával nem rendelkeznek.

Nagy István polgármester: Ismertetném az első pályázót. Ménkű Emese Puszta monostor,
Tűzoltó u. 10. szám alatti lakos. Kérem a képviselő-testület tagjait aki nem támogatja Ménkű
Emese pályázatát, kézfelemeléssei szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviseló-testülete 7 nem szavazattal igen és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

39/2015. (IV. 22.) önkormányzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ménkű
Emese könyvtá rosi álláshelyre benyújtott pályázatát nem fogadja
el.



Nagy István polgármester: A második pályázó Héja Gizella Hermina Besenyszög, Rákóczi út 13.
szám alatti lakos.

Kérem a képviselőtestület tagjait, aki nem támogatja Héja Gizella Hermina pályázatát,
kézfelemeléssei szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 nem szavazattal igen és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

40/2015. (IV. 22.) önkormányzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Héja
Gizella Hermina könyvtá rosi álláshelyre benyújtott pályázatát
nem fogadja el.

Nagy István polgármester: A harmadik pályázó Krancsevics Ágnes Veszprém, Vilonyai u. 5jA.
szám alatti lakos.

Kérem a képviselőtestület tagjait aki nem támogatja Krancsevics Ágnes pályázatát, kézfelemeléssei
szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 nem szavazattal igen és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

41/2015. (IV. 22.) önkormányzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Krancsevics Ágnes könyvtá rosi álláshelyre benyújtott pályázatát
nem fogadja el.

Nagy István polgármester: A negyedik pályázó Gaál Krisztián Debrecen, Vámospércsi út 91jE.
szám alatti lakos.

Kérem a képviselőtestület tagjait, aki nem támogatja Gaál Krisztián pályázatát, kézfelemeléssei
szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 nem szavazattal igen és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

42/2015. (IV. 22.) önkormányzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gaál
Krisztián könyvtárosi álláshelyre benyújtott pályázatát nem
fogadja el.

Nagy István polgármester: Az ötödik pályázó Papné Nagy Zsuzsanna Jászberény, Patkó u. 12.
szám alatti lakos.

Kérem a képviselőtestület tagjait, aki nem támogatja Papné Nagy Zsuzsanna pályázatát,
kézfelemeléssei szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 nem szavazattal 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

43/2015. (IV. 22.) önkormányzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Papné
Nagy Zsuzsanna könyvtá rosi álláshelyre benyújtott pályázatát
nem fogadja el.



Nagy István polgármester megállapítja, hogy eredménytelen volt a pályázati kiírás.

Mivel több kérdés, észrevétel nem volt a polgármester 17.30 órakor az ülést bezárja.

K.m.f.
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Szentlőrinckáta Község Polgármestere

MEGHívó

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 22.-én !szerdán! 17 órai kezdettel rendes ülését tartja.

Ülés helye: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata tanácskozó terme

NAPIRENDI PONTOK

LI Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Nagy István polgármester

2./ Előterjesztés Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi
munkaterve módosítására

Előadó: Nagy István polgármester

3./ Könyvtárosi álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Nagy István polgármester

4./ Előterjesztés a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 5/2012.(IV.24.) rendelet módosítására
Előadó: Tóth Julianna jegyző

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Szentlőrinckáta, 2015. április 16.



JELENLÉTI ív

Készült a 2015. április 22.-én megtartott
rendes Képviselő-testületi ülésről.

1/. Nagy István polgármester ....~~~ .
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21. Zombori Gábor Menyhért

31. Horti Sándor

41. Mészárosné Imre Eszter

5/.Szabó Viola

6./ Sziráczki Csaba

7./ Turza Zsolt

8. Tóth Julianna jegyző ........................................

................jk,.~ .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./ Molnár Tamás
körzeti megbízott



Szentlőrinckáta Község Polgármestere

Előterjesztés

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi
munkaterve módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 10/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 13. §-a szerint a Képviselő-testület éves munkatervben rögzíti feladatait és
célkitűzéseit, melyet a Polgármester terjeszt a Képviselő-testület elé.

Szentlőrinckáta Község Önkormá nyzat Képviselő-testü lete (a tová bbiakban: Képviselő-
testület) a 4/2015. (1. 28.) határozatával döntött a Képviselő-testület 2015. évi
munkatervének (a továbbiakban: Munkaterv) jóváhagyásáról.

A Munkaterv alapján a Képviselő-testület 2015. április 22-én tárgyalná Szentlőrinckáta
Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló előterjesztést.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a kimondja, hogya helyi önkor-
mányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a
jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a
Képképviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költ-
ségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az előterjesztés elkészítése folyamatban van, az anyag májusi soros ülésen történő
megtárgyalásával eleget tennénk a jogszabályi előírásnak is.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozat - egyszerű
többséggel történő - elfogadását.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (IV. 22.) határozata
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi
munkaterve módosításáról

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi
munkaterve (továbbiakban: Munkaterv) jóváhagyásáról szóló.) határozatát akként
módosítja, hogy a Képviselő-testület Munkatervében eredetileg 2015. április 22-én
tárgyalandó "Előterjesztés Szentlőrinckáta Község Önkormányzat 2014. évi
zárszámadásának elfogadására című napirend megtárgyalását a Képviselő-testület 2015.
május 27. napján tartandó ülése napirendi pontjai között jelöli meg.

Felelős: Nagy István polgármester

Határidő: 2015. május 27.

Szentlőrinckáta, 201S.április 14.

1



Szentlőrinckáta Község Aljegyzője

Előterjesztés

a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5j2012.(V.2.)
önkormányzati rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetésekről
szóló 2011. évi CCll. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását,
az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az
évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás
feltételeit és

A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/2012. (V.2.)
önkormányzati rendelet részletesen szabályozást tartalmaz néhány, néhány esetében az
egységes jogalkalmazás megkívánja a pontosítást illetve e részletesebb szabályozást.

Fentiekre tekintettel vált szükségessé vált önkormányzati rendelet módosítása.

Az előterjesztő részben foglaltak alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi
rendelet-tervezet - minősített többséggel történő - elfogadására.

Szentlőrinckáta, 2015. április 14.
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Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV. )
rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló

5/2012.(V.2.) önkormányzati rendelet módosítására.

Szentlőrinckáta község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetésekről szóló 2011.
évi CCll. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak
alapján módosítja:

1.§

A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az anyagi elismerés mértéke nettó 100.000.- forint. A pénzjutalom és az
adományozással járó költségek fedezetét a község önkormányzatának költségvetésében
kell biztosítani.

2. §
A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, az alpolgármester,
b) képviselőtestület bizottsága,
c)önkormányzati képviselő,
d) nemzetiségi önkormányzat,
e) társadalmi szervezete, civil szervezet,
f) legalább 15 fő szentlőrinckátai lakos.

3.§

A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokat minden év október 31-ig írásban
kell benyújtani a polgármesterhez.

4.§

A rendelet 10.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

A javaslatnak tartalmaznia kell a javaslattevő nevét, az adományozásra jogosult személy
nevét, a javasolt személy szakmai útját, rövid méltatását, közösségi tevékenységét,
kiemelve azt a rendkívüli teljesítményt vagy kimagasló eredményt, amely az elismerést
megalapozza.

5.§

A rendelet 10.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

Akitüntetésre adományozására vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé.



Hatályát veszti a rendelet 7.§-a.

6.§

7.§

Ez a rendelet 2015. május 1-én lép hatályba.

Nagy István sk.

polgármester

Tóth Julianna sk.

jegyző



Szentlőrinckáta község Polgármestere

Előterjesztés könyvtá rosi álláshely betöltésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 20-i
közzététellel hirdette meg határozott idejű - GYED időtartamára, várhatóan 2017. május
31-ig tartó könyvtáros munkakör betöltésére irányuló álláshely pályázatot.

A munkakör ellátásához tartozó lényeges feladatok: könyvtári szolgáltatások ellátása,
állománygondozás és adminisztratív feladatok, illetve rendezvények előkészítésében,
szervezésében, lebonyolításában való közreműködés.

A szakképesítés tekintetében pályázati feltétel ként emelt szintű szakképesítés, OKJ
seqédkönyvtáros v~gz,ettség került kiírásra.

I I

A pályázat benyújtási határideje 2015. március 20.

A meghirdetett könyvtáros munkakör betöltésére, határidőn belül 7 pályázat érkezett.
A beérkezett pályázati anyagokat az elbírálásban részt vevők megismerhették.

Tisztelt Képviselő-testület!

Öt pályázó:

Ménkű Emese ( Pusztamohostor, Tűzoltó u.10.)

Héja Gizella Hermina (Besenyszöq, Rákóczi út 13)

Krancsevics Ágnes (Veszprém, Vilonyai u.5jA)

Gaál Krisztián (Debrecen, Vámospércsi út 91jE.)

Papné Nagy Zsuzsanna (Jászberény, Patkó u.12. )

informatikus könyvtáros alapképzési szakon tanulmányi kötelezettségének eleget tett,
sikeres záróvizsgát tett, azonban az oklevél kiállításának feltételéül szabott
nyelvvizsgával nem rendelkezik.

Két pályázó nem rendelkezik végzettséggel.

Fentiekre tekintettel kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
és az álláshely betöltése tárgyában döntést hozni szíveskedjenek

Szentlőrinckáta, 2015. április 17.


