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Szentlőrinckáta Község Önkormányzat
Képvise!ő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készü!t: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről zors.
május 27.-én 17 őrai kezdettel az önkormányzat tanácskozó termében.

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

Meohívottak: Szvitek Melinda Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató intézményvezetője.

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

A polgármester az ülést megnyitja,

Javaslatot tesz két jegyzőkönyv hitelesítőre

. szabó viola

. sziráczki csaba képviselők személyében.

A képviselŐ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Szabó Viola
és Sziráczki Csaba képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Nagy István polgármester ismerteti a napirendi pontokat. Napirendi pont módosítást javasol a 5.
napirendi pontként szereplő védőnői álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása 15. napirendi
pontként zárt ü|ésen legyen tárgyalva.

A képviselŐ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi
pontokat és a napirendi pont módosítást.

NAPIRENDI PONTOK

7.1 Tájékoztató a képviselŐ-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről, és
i ntézkedésekről.
Előadó; Nagy István polgármester

2./ rálékozlató átruházott hatáskörben hozott döntésről
Előadó: Mészárosné Imre Eszter SZKOB. Elnöke

3./ Tájékoztatő a 2Ol4, évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Mezeiné Kovács Margit allegyző

Szvitek Melinda Sülysáp Környéki Szociális Szolgálat vezetője

4./ Sülysáp Környéki Szociális Szol9áltató támogatási kérelmének elbírálása
Előadó: Nagy István polgármester

5,/ Előterjesztés óvodavezetői pályázat kiírásáról
Előadó: Nagy István polgármester

6./ Előter]esztés központi orvosi ügyelet ellátásra.
Előadó: Nagy István polgármester



7./ Előterjesztés Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2074. évi költségvetéséről szőló
t / 20 14. (UI.1 0. ) ön ko rm ányzati re nd e l et m ód os ításá ra.
Előadó: Nagy István polgármester

B./ Előterjesztés az önkormányzati 2014. évi zárszámadásáról szóló /2015. (V.) önkormányzati
rendelet megalkotására
Előadó: Nagy István polgármester

9./ Előterjesztés a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról szóló
.. /2015. (V. ) önkormányzati rendelet megalkotására.
Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

I0./ Előterjesztés az elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról szóló ../2015.(V.)
önkormányzati rendelet megalkotására.
Előadó: Mezeiné Kovács Margit allegyző

i./ Előterjesztés a köztisztasá9 fenntartásáról szólő,/2075. (V. önkormányzati rendelet
megalkotására.
Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

72./ Előterjesztés a Tóalmási közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén a 2015.
évi igazgatási szünet elrendeléséről szőlő ../2015. (V. ) önkormányzati rendelet megalkotására.
Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

13./ Előterjesztés spoft koncepció elfogadására
Előadó: Nagy István polgármester

14./ Előterjesztés pályázatok benyújtására
Előadó: Nagy István polgármester

a. ) Gyermekétkeztetés feltételeit javító fej lesztések támogatására,
b.) A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának

tá mogatásá ra

c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítására
d.) Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására, vagy új

sportlétesítmény létrehozásá ra

Zárt ülés:

75,/ Védőnői álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása. (a pályázati anyag megtekinthető a jegyzői
irodában)
Előadó: Nagy István polgármester

1,/ Naoirendi pont

Tájékoztató a képviselő-testüIet két ülése között történt fontosabb eseményekrőI, és
intézkedésekről,
EIőadó: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a képviselő-testületet a két
ülése között történt fontosabb eseményekről, és intézkedésekről.
- 2015. április 29.-én a sülysápi Polgármesteri Hivatalban értekezleten vettem részt a
szennyvízberuházás projekt kapcsán.
- 2015. május 1.- jén megrendezésre került a Majális ünnepség.
- 2015. május 5.-én a GILDEX részéről Németh Győzővel volt megbeszélésem az utak
aszfaltozásával kapcsolatban. Ugyancsak egyeztettem Vaszari Imre műszaki ellenőrrel, ő vállalja a
közművekkel való egyeztetést ez kb. 300.000.-Ft költséget jelentene az önkormányzatnak. A
GILDEX Kft. Nagykátai cégtől kértem ajánlatot kátyúzásra és Útépítésekre vonatkozóan. Az
árajánlat alapján a kátyúzást kb. egymillió forintért vé9eznék el. Ezt pályázati pénzen szeretném



megvalÓSÍtani. A GILDEX Kft. árajánlata alapján, a Szabadság utca aszfaltozása 8.479.06L-Ft +27o/o AFA, a Petőfi S. utca és a Turai utca aszfaltozása pedig 9.850.13O.-Ft+27 o/o ÁFA. Az
Útépítésekre vonatkozóan az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatására az önkormányzat 20,000.00O.-Ft-ot kapott, a képviselő-testületi döntés
alap3án ezt az összeget útépítésre használjuk fel.
-2015. május ].-én Tápiómenti Területfe;lesztési Társulásnál voltam szennyvízberuházással
kapcsolatos megbeszélésen.
-2015. május 14.-én és 21-én szintén szennyvízberuházással kapcsolatos megbeszélés volt.
- Az öreg temetőnél folyamatosan végezzük a temető tisztítását.
- A START munka programhoz fel lett véve Gulyás Ferencné, ő irányítja a dolgozókat.

Szabó Viola képviselő: Megszeretném kérdezni, mivel nálam is sokan érdeklődtek már, hogy a
szennyvízcsatorna rákötések mikorra várhatóak.

Nagy István polgármester: Egyelőre most még csak a közületek köthetnek rá.

Kérem, aki egyetért és elfogadja a képviselŐ-testület két ülése között történt fontosabb
eseményekről, és intézkedésekről szóló tájékoztatót, kézfelemeléssel szavazzon.

Szentlőrinckáta <özség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, elIenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

46l2015.(V.27.) önkormánvzati határozat

Szentlőrinckáta Közsé9 Önkormányzatának Képviselő-testülete a
két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
szóló tájékoztatót elfogadta.

2./ Naoirendi pont

Tájékoztatő átruházott hatáskörben hozott döntésrőI
Előadó: Mészárosné Imre Eszter SZKOB. elnöke

Mészárosné Imre Eszter SZKOB. Elnöke: Tisztelt Képviselő-testületl A Szociális, Kulturális és
Oktatási Bizottság egy közgyőgyellátási ü9yet tárgyalt, amit illetékesség hiányában el kellett
utasíta n i.

Nagy István polgármester: Kérem a képviselŐ-testület tagjait, aki egyetért és elfogadja az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót, kézfelemeléssel szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

47l2015.(V.27.) önkormánvzati határozata

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
települési támogatásról és egyéb szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások igénybevételéről szóló 2/20t5.(ILtg.)
önkormányzati rendelet 12,§ (3) bekezdése alapján az Szociális,
Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről szóló tálékoztatót elfo9adta.

3./ Napirendi pont

Tájékoztató a 2O74. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

Szvitek Melinda Sü!ysáp Környéki Szociális Szolgálat vezetője

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



Mezeiné Kovács Margit aljegyző: Tisztelt Képviselő-testületl Az írásos anyagot mindenki
megkapta. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden évben május 31.-i9
tájékoztatást kell adni, ezen törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget. Kérem, hogy az írásoé
anyaggal kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel.

Nagy István polgármester: Kérem a képviselŐ-testület tagjait, aki egyetért és elfogadja a 2OI4.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót, kózfeiemeléssel
szavazzon.

Szentlőrinckáta Xozség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

48 / 2O15.(V.27.) önkormánvzati határozata

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szőló - e határozat
mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátása megfelelő szakmai
színvonalon történik.

4./ Napirendi oont????

Sülysá p Környéki Szociális Szolgáltatő támogatási kérelmének elbírálása
Előadó; Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató
pályázatot nyújtott be hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására. Ezért lehetőség nyílik 10O fő
gyermeket a Balatonon (Balatonberényben) táboroztatni július 19-24, között. A pályázat
benyújtásával egyidejűleg vállalták a gyermekenkénti 1.000.- Ft önerőt. Ezen túl biztosítani kell az
utazás költségét, ami gyermekenként 5.500.- Ft. Mivel ezek a gyermekek igen rossz, és nehéz
anyagi körülmények között élnek, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önrészt, és az
utazás költségét az Önkormányzat finanszírozza meg. Szentlőrinckáta esetében a kiadás 10 fő
hátrányos helyzetű 9yermeket érint.

Kérem a képviselő-testület tagjait, akinek kérdése, hozzászőlása van, az tegye meg.

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kézfelemeléssel szavazzon| aki egyetért és elfogadja az
Erzsébet táboroztatáshoz a 65.000.-Ft támogatás jóváhagyását.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, elIenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

49l 2015.(V.27.) önkormánvzati határozata

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató kérelmére 10 fő hátrányos
helyzetű gyermek - 20t5. július 19.- július 24. között-
táboroztatását 65. 000. -Ft-tal támogatja.

Határidől azonnal
Felelős: Nagy István polgármester

5./ Napirendi pont

Előterjesztés ővodavezetői páIyázat kiírásáről
Előadó: Nagy István polgármester

4



Nagy István polgármester: Megkérem az allegyző asszonyt, ismertesse a képviselő-testúlettel a
napirendi pontot.

Mezeiné Kovács Margit aljegyző= Tisztelt Képviselőtestületl Az írásos anyagot mindenki
megkapta. A képviselŐ-testület 55/2010.(IX,13.) számú határozatával Madarász Anitát bízta meg a
Gesztenyefa Ovoda Óvodavezetői feladatainak ellátásával.(201O. szeptember 13-tól 2015,
augUsztus 15.-iq ). Az Új kiírás SZerint a közalkalmazotti jogviszony időtartama, határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony, míg a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre , 2015. augusztus 16-
től 2020. augusztus 15-i9 szól.

Nagy István polgármester: Kérem a képviselő-testület tag.lait, hozzászőlásaikat, észrevételeiket
tegyék meg. Amennyiben hozzászőlás, észrevétel nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, aki
egyetért és elfogadja az óvodavezetői pályázat kiírásáról szőlő előterjesztést, kézfelemeléssel
szavazzon,

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5O/2O15.(V.27.) önkormánvzati határozata

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/^. § alapján pályázatot hirdet a Gesztenyefa Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Határidő: 2015. június 05.
Felelős: Nagy István polgármester

6./ Naoirendi oont

Előterjesztés központi orvosi ügyelet ellátásra
Előadó: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi
Társulás keretein belül látjuk el a központi orvosi ügyeletet. A jelenlegi szerződés a szolgáltatóval
2015, december 31-én lejár és 2016. január 1-el kezdődően egy újabb 5 éves időszakra kerülne
kiírásra a közbeszerzés a Kistérség 18 településének ellátására vonatkozóan.

Ehhez a képviselő-testület döntése szüksé9es.

A közbeszerzési tanácsadó, árajánlatok bekérését követően kerül kiválasztásra, a legkedvezőbb
ajánlat alapján. A közbeszerzés költségeit a közös ellátásban résztvevő települések lakosságszám
arányosan térítik meg a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére.

Kérem a képviselŐ-testület tagjait, aki egyetért és elfogadja a központi orvosi ü9yelet ellátására
szóló előterjesztéssel, kézfelemeléssel szavazzon,

Szentlőrinckáta t<ozség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

51/2015.(V.27.) önkormánvzati határozata

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
visszavonhatatlanul kifejezi szándékát, hogy a 2016. január 1-től
2020. december 31-ig terjedő időszakban az orvosi ügyeleti ellátást
a továbbiakban is a Tápió-vidék további 17 településével közösen -
a Magyarorszá9 helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13, § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott
egészségü9yi alapellátáshoz kapcsolódó kötelező feladatát, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 752. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján- a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi



Társulás által lefolytatott Megbízási szerződés a központi orvosi
ügyelet el látásá ra c. közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdetett,
az ajánlattételi felhívásban szereplő legkedvezőbb ajánlatot nyújtó
vállalkozással kívánja ellátni.

A közbeszerzési eljárás és a feladat ellátása során felmerülő
valamennyi költség lakosságszám arányos megtérítését vállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza a Tápió-vidéki Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát a közbeszerzési eljárás
lefolytatására és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
Elnökét a közbeszerzési eljárás nyertes pályázőjával a feladat-
el látási/átad ási szerződés a láírásá ra.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Nagy István polgármester
Határidő: azonnal

7./ Napirendi oont

Előterjesztés Szenttőrinckáta Község Önkormányzata 2074. évi köttségvetéséről szólő
7 / 20 7 4. ( Ifi , 7 O, ) ö n ko r má nyzati re n d el et m őd osítá sá ra.
Előadó: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Megkérem a Pénzügyi, Gazdasági-és Ellenőrzési Bizottság elnökét,
ismertesse a képviselő-testülettel a napirendi pontot.

Sziráczki Csaba bizottság elnöke: Pénzügyi, Gazdasá9i-és Ellenőrzési Bizottság a mai napon
megtárgyalta Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2074. évi költségvetéséről szőló
7/2074.(III.70,) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. A Bizottság
megállapította, hogy a teljesített adatok megfelelőek. Az írásos anyaggal kapcsolatosan más
észrevétel nem volt a Pénzügyi, Gazdasá9i-és Ellenőrzési Bizottsá9 az anyagot megtárgyalásra
javasolja a képviselő-testületnek.

Nagy István polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért és elfogadja a
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2074. évi költségvetéséről szólő I/2Ot4.(xLrc.)
önkormányzati rendelet módosítását, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Sze ntl ő ri n c ká ta Község Ön kormá nyzata képvise lő-testü letének
8/2015. ( .; rendelete az önkormányzat 2OL4. évi költségvetéséről szóló
L / 2OL4.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáről

Szentlőrinckáta t<ozég Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32,cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontjában , valamint az államháztartásról szőlő2071. évi CXCV. törvény 34.
§ (5) bekezdése alapján az önkormányzat2014. évi költségvetéséről szóló I/20t4.(I]].10.)
önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban : R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A R. 2.§-a módosul:

,,A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

310,611e Ft költségvetési bevétellel(1.sz. mel|éklet )
310,611 e Ft költségvetési kiadással (2 .sz. melléklet )
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2.§



A R. 3 §-a kiegészül:

,,be) elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás
bf) felhalmozási önkormányzati támogatás

7.165 e Ft
22.758 e Ft

248.424 e Ft

13.330 e Ft
3.632 e Ft

129.940 e Ft
26.755 e Ft
7.165 e Ft

22,758 e Ft
30.000 e Ft
t4.844 e Ft

239.125 e Ft
47.042 e Ft
8.554 e Ft

117.687 e Ft
4.000 e Ft

2t.674 e Ft
4.901 e Ft

4t.267 e Ft

7I.486 e Ft
59.743 e Ft
6.750 e Ft
4.993 e Ft "

15.000 e Ft
29.758 e Ft
3.349 e Ft

297 e Ft
1.680 e Ft
4.993 e Ft

3.§

A R. 3-§-a módosul:

,, Az önkormányzat összesített 2oI4. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Onkormányzat költségvetési támogatása 62.tB7 e Ft
/a b) pont szerinti kiVétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

amelyből
ba) átengedett központi adók
bb) tá rsadalom biztosítás pénzü9yi alapja i ból,
bc) helyi adók,
bd) intézményi működési bevétel,
be) elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás
bf) felhalmozási önkormányzati támogatás

c) az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
d) el,őző évi működési pénzmaradvány működési célú igénybevétele

4.§

A R. 4.§ (1) bekezdése módosul:

,, (7) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meg hatá rozott

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) társadalom és szociál pol iti ka i juttatások
af) pénzeszköz átadás önkormányzatnak
ag) intézmény finanszírozás

b) felhalmozási költségvetés ( 3.sz. melléklet )
ba) intézményi beruházások
bb) felújítások
bc) pénzeszköz átadás (szennyvíz csatorna)

A R 4.§ (2) bekezdése módosul:

,, (2) 
^ 

helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) szellemi termék beszerzés
ab) egyéb építmény létesítés
ac) Egyéb gép berendezés vásárlása
ad) Informatikai gép vásárlása
ae) Jármű vásárlás

b) pénzeszköz átadás (szennyvízcsatorna)
c) felújítási kiadások felújításonként



ca) épület felújítás

A R. 4.§ (3) bekezdése kiegészül:

,, 9) Családtámogatások

Nagy István
polgármester

6.§
6.750 e Ft "

90eFt"
7.§

A R. 4.§ (3) bekezdése módosul:

,,(3) A helyi önkorm ányzat 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) Lakásfennta rtássa l la khatássa l összefüg gő el látás
f) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás
g) Családtámogatások

8.§

3.451 e Ft
250 e Ft

8.335 e Ft
4.634 e Ft
3.013 e Ft
1.820 e Ft

90eFt"

A R.8.§-a módosul:

,, (1) KépviselŐ-testület a Gesztenyefa Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2074. évi
költségvetési főösszegét 4L267 e forintban határozza meg. (4.sz. melléklet, 5.számú melléklet) "

9.§

A R. 9.§-a módosul:

,, (1) A képviselŐ-testület a Gesztenyefa Óvoda, mint önállóan működő. költségvetési szerv
2074. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 4t.267 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 29.632 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.435 e Ft
ac) dologijellegű kiadások: 4.090 e Ft "

10.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell
alka lmazni.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Mezeiné Kovács Margit
allegyző

8./Naoirendi pont

Előterjesztés az önkormányzati 2074. évi zárszámadásárőI szőtó
ön kormá n yzati rendel et meg a I kotá sá ra
Előadó: Nagy István polgármester

Nagy István poIgármester: Megkérem a Pénzügyi, Gazdasági-és Ellenőrzési
ismertesse a képviselő-testülettel a napirendi pontot.

/2075. (v.)

Bizottsá9 elnökét,



Sziráczki Csaba bizottság elnöke: Pénzügyi, Gazdasági-és Ellenőrzési Bizottság a mai napon
megtárgyalta az önkormányzati 2074. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet.
A napirendi ponttal kapcsolatosan észrevétel nem volt. A Pénzügyi , Gazdasági-és Ellenőrzési
Bizottsá9 megtárgyalásra javasolja a képviselő-testületnek.

Nagy István polgármester: Kérem a képviselőtestület tagjait, aki egyetért és elfogadja az
önkormányzati 2074. évi zárszámadásáről szőlő önkormányzati rendelet tervezetet,
kézfelemeléssel szavazzon.

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

szentlőrinckáta község önkormányzat képviselő-testületének
9/2oL5. ( ) rendelete az önkormányzat 2OL4. évi zárszámadásáról

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2)
bekezdésében meghatározott, eredeti jo9alkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32, cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

t. Általános rende!kezések

1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2oL4. évi költségvetésének teljesítése

2.§

A képviselŐ-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2074. évi
a) kiadási főösszegét 196.463 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 3O9.97I ezer forintban állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat
szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését az L. sz. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Az önkormányzat összesített 2074. évi
alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a,) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások:
ab) munkaadókat terhelő járulékok:
ac) dologi jellegű kiadások:
ad) Önkormányzat által folyóSított ellátások:
ae) egyéb működési célú kiadások(pe.átad.):
af) intézmény finanszírozás

ó) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások:
bb) felújítások

teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az

39.727 ezer forint,
8.552 ezer forint,

53.649 ezer forint,
19.330 ezer forint,
7.I39 ezer forint,

40.0O7 ezer forint

24.720 ezer forint,
3.345 ezer forint,

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.
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5.§

Az önkormányzat2OI4. év felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 3.
sz. melléklet rö9zíti.

6.§

Az önkormányzat2014.év felhalmozási ( beruházási) kiadási előirányzatait és azok teljesítését
feladatonként a 4. sz. melléklet taftalmazza.

7.§

(1) A képviselŐ-testület az önkormányzat 2OI4. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli -
teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá;

a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám -t6 fő,

8.§

(1) Az önkormányzat összevont költségvétésében a fel nem használt általános tartalék 9.7O3
ezer Ft.
(2) 

^z 
önkormányzat összevont 2OI4. évi gazdálkodás során keletkezet pénzkészlet IO9.376

ezer forint.

3. Az önkormányzat Gesztenyefa Óvoda költségvetési szervének 2O14. évi
költségvetésének teljesítése

9.§

A képviselŐ-testület a Gesztenyefa Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2014. évi
a) kiadási főösszegét 40.007 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 40.007 ezer forintban állapítja meg.

10.§

(1) A 9 §-ban meghatározott szerv 20t4. évi teljesített kiadási előirányzatai az alábbiakban
meg határozott tételekből állnak, azaz
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások: 29.276 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7.248 ezer forint,
ac) dologijellegű kiadások: 3.373 ezer forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 110 ezer forint,

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2014, évi kiadási és bevételi előirányzatokat és azok teljesítését a
5.sz. melléklet tartalmazza.

11.§

A képviselŐ-testület a 9, §-ban meghatározott szerv 2014. évre - közfoglalkoztatottak nélküli -
teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 10 fő,

4. Egyéb rendelkezések

12.§

(1) Az önkormányzat helyi adó bevételi előirányzatait és annak teljesítését a 6. sz. melléklet
ta rta l m azza .

(2) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a t. sz. melléklet, egyszerűsített pénzmaradvány,
kimutatást a 8. sz. melléklet tartalmazza.

5. Zárő rendelkezések
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13.§

(1)A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetését követő 3O. napon hatályát
veszti.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Onkormányzat2074. évi költségvetéséről szóló
I/20l4, (III.10.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 7/2OI4. (IX.08.) önkormányzati
rendeletek hatályukat veszti .

Nagy István
polgá rmester

9./ Napirendi pont

Előterjesztés a helyi adóügyek elektronikus
szólő .. /2075. (V. ) önkormányzati rendelet
Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

Mezeiné Kovács Margit
allegyző

ügyíntézésére éruényes eljárási szabályokról
megalkotására.

Mezeiné Kovács Margit aljegyzŐ: Tisztelt Képviselő-testület! A Tóalmási Közös önkormányzata
pályázatot nyújtott be, miszerint csatlakozni kíván önkormányzati ASP központ felállításához, A
pályázat során az eszközbeszerzésre elnyert 4 M Ft támogatás mellett adó, gazdálkodás,
ingatlanvagyon-kateszter, ipari és kereskedelmi, iratkezelő, települési portál, intranet portál,
elektronikus ügyintézés portál szakrendszerek igénybevételére biztosít lehetőséget.2016. január
1-től az ügyfelek elektronikusan is intézhetik az ügyeket.

Nagy István poIgármester: Kérem a képviselŐ-testület tagjait, aki egyetért és elfogadja a helyi
adÓügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról szóló önkormányzati rendelet
tervezetet, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testüIetének 1Ol2015.(........) számú
önkormányzati rendelete a helyi adóügyekre elektronikus ügyintézésére érvényes

eljárási szabályokról

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adőzás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 38, § (6) bekezdésben, az 5. § (3), valamint a I75. § (24) bekezdésben, továbbá a
helyi adókról szőlő 1990. évi C. törvény 6,§ e) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a
következőeket rendeli el :

ÁItalános rendel kezések
1. § E rendelet alkalmazásában:

1. Elektronikus Űrlap: az adóhatóság által rendszeresített, adókötelezettség teljesítését segítő
dokumentum,

2, E-ügyintézési rendszer,. a hatósági ügyintézés elektronikus formája, amely az elektronikus
Úton benyújtott kérelemnek a fogadását továbbá az ügyfelek nem közhiteles tájékoztatását
teszi lehetővé,

3. Ügyfélkapu: az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító
rendszere, mely a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon található. Biztosítja, hogy
felhasználói a személyazonossá9 igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonsá9osan
kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó
szervekkel.

A helyi adókkal és az önkormányzati adóhatóság által kezelt központi adókkal
kapcsolatos ügyintézés módja

2.§ (1) Az önkormányzati adóhatósághoz (a továbbiakban adóhatósághoz) teljesítendő bevallási és
változás bejelentési kötelezettsége az önkormányzati adóhatóság honlapján közétett
nyomtatványok alkalmazásával papír alapon, továbbá jelen rendeletben szabályozott módon,
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elektronikus úton is teljesíthető.
(2) Elektronikus Úton az önkormányzat által rendszeresített bevallási és bejelentkezési/változás-
bejelentési űrlapok benyújtása lehetséges az alábbi adónemek esetében:

1. helyi iparűzési adó,

(3) Az Űrlapok kitöltése és beadása az E-ügyintézési rendszer segítségével történik. Az E-
ü9yintézési rendszer segítségével beadott elektronikus űrlapok az adóhatóság honlapján és
ügyfélszolgálatán közzétett nyomtatványok papír alapon való benyújtásával azónos értét<űnet<
m inősülnek.

3.§ (1) Amennyiben az adóző helyett annak képviselője jár el, úgy legkésőbb az első elektronikus
ügyintézés időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített nyomtatványon köteles
bejelenteni képviseletí jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy a képviseleti jogosultság
tartalma mely adókötelezettségekre terjed ki. A képviseleti jogosultság igazolásának hiányában á
képviselő által tett cselekményekhez joghatás nem fűződik,
(2) Az adőzó az (1) bekezdés szerint bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését
haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz. A bejelentett képviseieti jogosultság
megszűnését az adőzó képviselője is bejelentheti.

4.§ Az Adóhatóság a rendszerben hitelesen azonosított adózók és képviselőik részére helyi
adóegyenlegükről tájékoztatást nyújt.

zárő rendelkezések

1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult5.§ Ez a rendelet 2015. július
ügyekben kell alkalmazni.

Nagy István
polgá rmester

Mezeiné Kovács Margit
pgyző

1O./ Napirendi oont

Előterjesztés az elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról szótó ../2075.(v,)
önkormányzati rendelet megalkotására,
E!őadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

Mezeiné Kovács Margit aljegyző= Tisztelt Képviselő-testület! Ez a napirendi pont kapcsolódik az
előzőhöz. Kérem, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegyék meg.

Nagy István polgármester; Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért és elfogadla az
elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról szólő önkormányzati rendelet tervezetet,
kézfelemeléssel szavazzon.

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

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének Lt/2OL5. (........) számű
ön kormá nyzati rendel ete az el ektron i kus ügyi ntézés helyi szabály ozásáről

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabá|yairól 2OO4. évi CXL. tv. 160. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazása
alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a
következőket rendeli el ;

Általános rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:

4. Elektronikus űrlap:a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam
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által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szőló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.§ 3,
Pontjá ba n meg határozott adatok bekü ldésére szol gá ló elektron i kus fel ü let,

5. E-Ügyintézési rendszer: a hatósági ügyintézés elektronikus, módját biztosító internetes
felúlet, amely az elektronikus Úton benyújtott kérelemnek a fogadását továbbá az ügyfelek
nem közhiteles tájékoztatását teszi lehetővé,

6. Ügyfélkapu: az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító
rendszere, mely a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon található. Biztosítja, hogy
felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonsá9osán
kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó
szervekkel.

2. § E rendelet hatálya kiterjed:
a) a Jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási hatósági ügyekre,
b) személyi hatály tekintetében az e-ügyintézési rendszer valamennyi felhasználójára, akik

jelen pontban meghatározott ügyekben ügyfélként vesznek rész.

Az elektron ikus ü gyi ntézésre vonatkozó rendel kezések
3.§ A közigazgatási hatósági eljárások során közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton e
rendeletben, valamint a helyi adÓü9yekre érvényes elektronikus eljárási szabályokról szóló
t0/20I5. ( ..) számú rendeletben foglaltak szerint intézhetőek.

4.§ Az elektronikus ü9yintézés során beadványok előterjesztésére az e-ügyintézési rendszer útján
van mód.

5.§(1) A hatóság által ellátott közigazgatási hatósági ügyek közúl elektronikus úton kizárólag a (2)
bekezdésben Írt ugytípusokban és azon belül is kizárólag azon eljárási cselekmények intézhetőek,
amelyek az E-úgyintézési rendszerben szerepelnek.
(2) Elektronikus úton intézhető ügyek:

1. Adatszolgáltatás nem üzleti szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban,
2. továbbá a helyi adÓügyek az adóügyekre érvényes elektronikus eljárási szabályokról szőló

70/2015. ( ) számú rendeletben foglaltak szerint,

6.§(1) Az E-ügyintézési rendszerben regisztráció nélkül lehetőség van:

1. elektronikus űrlapok kiválasztására és letöltésére,

2, az ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztató információk elérésére.

(2) Regisztrációt és előzetes bejelentkezést igényel:

1. az ügykövetés,

2. a személyes beállítások,

3. a beadványok hiteles benyújtása.

7,(I) Az E-ügyintézési rendszerbe való bejelentkezés/regisztráció előfeltétele az Ü9yfélkapu
regisztráciÓ, Az E-ügyintézési rendszerben regisztrált ügyfelek azonosítója megegyezik az adott
személy Ü9yfél kapu azonosítójával.
(2) Az E-ügyintézési rendszerbe csak természetes személy ügyfelek regisztrálhatnak. Jogi személy
és jogi személyiséggel rendelkező szervezet nevében a szervezet képviselője va9y általa
regisztrációra és elektronikus ügyintézésre felhatalmazott természetes személy járhat el.

8.§(1) A hatósá9 az e9yes ügyek indításához nyomtatványokat és elektronikus űrlapokat
rendszeresíthet. Az elektronikusan beadható űrlapokat az E-ü9yintézési rendszer felületén teszi
közzé,
(2) Az E-ügyintézési rendszer segítségével, beadott elektronikus űrlapok a papír alapú
nyomtatványok benyújtásával azonos értékűnek minősülnek. A beadvány fogadásáról az E-
ú9yintézési rendszer automatikus visszaigazolást küld.
9.§ Az E-ügyintézés rendszer ügykövetési szolgáltatása keretei között az Ügyfélkapu segítségével
azonosított ügyfelek tájékoztató jelleggel lekérdezhetik ügyeik állapotát.
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záró rendelkezések

10,§ Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult
ügyekben kell alkalmazni.

Nagy István
polgármester

11./ Naoirendi pont

Mezeiné Kovács Margit
jegyző

Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról szóIó ./2075. (V.) önkormányzati rendelet
megaIkotására.
Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

Mezeiné Kovács Margit aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az írásos anyagot mindenki
megkapta. Szentlőrinckáta t<özség Önkormányzata a közterületek tisztántartásáról éi a telepü|ési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások szabályairól szólő módosított to/2oO4. évi
(IV,30.) rendeletében szabályozza a közterületek tisztántartását. A szabályozás I-II. fejezete a
hulladékkezelési szolgáltatást szabályozza és csupán a III. fejezet tartalmaz a közterületek
tisztántartására vonatkozó szabályokat. Ez azonban nem elégségesI az egységes alkalmazás
érdekében a részletesebb sza bályozás elen ged hetetlen.
Ezért vált szükségessé új önkormányzati rendelet megalkotása, ahol elsődlegesen az önkormányzat
köztisztasági feladatai, a közterületek tisztántartása és rendje, a járdák tisztántartása, a zöldterület
karbantartása, a csapadékviz elvezetése, a községi utak tisztántartása, köztisztasági szabályok,
valamint a közterületi hulladékgyűjtőkre vonatkozó szabályok kerülnek rö9zítésre.
Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szólő
módosított 13/2072. (IX.17.) önkormányzati rendelet alapján javaslom a tervezet lakossági
véleményezésre bocsátását, annak érdekében, hogy az önkormányzat közigazgatási területén mind
a természetes és jogi személyek, mind a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek a
rendelet tervezetet megismerjék, véleményezzék, és véleményük eljusson a döntéshozókhoz.

A társadalmasítást követően a beérkezett véleményekről összefoglaló tájékoztató készül, melyről a
rendelet-tervezet képviselő-testületi tárgyalása során adunk tájékoztatást.

Szabó Viola képviseIő: Az orvosi rendelő környezete is elég szemetes.

Nagy István polgármester: 20 db szemetes készítettünk, de ez mé9 kevésnek bizonyul, mé9 20
db-ot szeretnék legyártatni, hogy minél több helyre ki tudjuk helyezni.
Kérem a képviselŐ-testület tagjait, aki egyetért és elfogadja a köztisztaság fenntartásáról szóló
önkormányzati rendelet tervezet társadalmasításával, véleményeztetésével, kézfelemeléssel
szavazzon,

Szentlőrinckáta t<özség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

52l2O15.(V.27.) önkormánvzati határozata

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
köztisztaság fenntartásáról szólő rendelet tervezetet
társadalmasítás végett megjelenteti a község honlapján.

Határidő: 2015. június 05.
Felelős: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

12./ Napirendi oont
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ElŐterjesztés a TÓalmási közös Önkormányzati Hivatal Szenttőrinckátai Kirendeltségén a
2075. évi igazgatási szünet elrendelésérőt szőlő ../2015. (. ) önkormányzati rendelet
megalkotására,
EIőadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

Mezeiné Kovács Margit aljegyző:. Tisztelt Képviselő-testületl Az írásos anyagot mindenki
megkaPta. A múlt év folyamán került először bevezetésre a Tóalmási Közös Önkormányzati Hivatal
Szentlőrinckátai Kirendeltségén az igazgatási szünet, erről a Képviselő-testület rendeletében hozott
döntést.
Jelen javaslat szerint a Kirendeltség 2015. évi munkarendjében 2015. július 20. napjától - 2015.
július 31 napjáig terjedő időszakban nyári, 2015. december 28- 2075. december 31-ig terjedő
időszakban téli igazgatási szünetet tart,

Nagy István polgármester: Kérem a képviselŐ-testület tagjait, aki egyetért és elfogadja a
TÓalmási közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltsé9én á' zors. évi igázgátási
szünet elrendeléséről szólő rendelet megalkotását, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
t2 / 2OL5. (.....) önkormányzati rendelete

a TÓalmási Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén a 2o15. évi
igazgatási szünet elrendeIéséről

Szentlőrinckáta község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szőló 20I1r
évi CXCIX. törvény 232, g (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya kiterjed a
Kirendeltségén (a továbbiakban:
m u nkavállalóra.

Nagy István
polgármester

1. §

Tóalmási Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai
Kirendeltség) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és

2.§

Mezeiné Kovács Margit
aljegyző

A Kirendeltség 2015. évI munkarendjében 2015. július 20. napjától - 2015. július 31 nap;áig
ter;edő időszakra nyári, 2015.december 28- 2015. december 31-i9 téli |gazgatási szünetet tart.

3. §

(7) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2016. január 1. napján hatályát veszti.
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13./ Naoirendi oont

Előterjesztés Szentlőrinckáta Község Sportkoncepciójának elfogadására
Előadó: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Szentlőrinckáta Község
Önkormányzatának lehetősé9e van arraI hogy pályázatot nyújtson be óvodai, iskolai és utánpótlás
sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására, va9y új sportlétesítmény létrehozására.
Ehhez azonban feltétel az elfogadott települési sportkoncepció.

Kérem, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Mezeiné Kovács Margit aljegyző: A koncepcióban nevesíteni kell a megoldásra váró feladatokat,
sajnos azidő nagyon rövid, mert június 9-én 16 óráig lehet elektronikusan benyújtani a pályázatot.

Zombori Gábor képviselő: Sportpálya építésére lenne beadva pályázat?

Nagy István polgármester: Nem a kúltéri sportpályát fejlesztjük, kimondottan az általános
iskolában sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására, va9y új sportlétesítmény létrehozására
lehet pályázatot benyújtani.
Kérem a képviselő-estület tagjait, aki egyetért és elfogadja Szentlőrinckáta Község
Sportkoncepcióját, kézfelemeléssel szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

53 / 2015.íV.27.) önkormánvzati határozata

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő- testület )
Szentlőrinckáta Község Sportkoncepcióját elfogadta.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a koncepció célkitűzése az, hogy az egészséges ifjúság
jövője érdekében hosszú távon támogatni és segíteni kell a tudatos testedzést. Növeli kell a
község területén a szabadidős sportprogramok számát, a játszóterek és a sportolásra (focizásra)
alkalmas területeket, Erősíteni kell az önkormányzati sportfejlesztések szakmai, finanszírozási és
fej lesztési el képzeléseit.

A sportkoncepció fő eleme a tudatos tervezés és irányváltás a gyermek- és itjúsági spott, iskolai és
diáksport, valamint az utánpótlás nevelés és a szabadidő-sport felé.

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy István polgármester

14.y' Pálvázatok benvúitása

a./ Gyermekétkeztetés feltételeit javító fej!esztések támogatására
Előadó: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Tisztelt KépviselŐ-testület! A nemzetgazdasá9i miniszter által
meghirdetett,.a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támo9atására" c, a konyhánál tető
felújítására, nyílászárók cseréjére, 9épek, berendezések, kézmosók cseréjére szeretnénk
pályázatot 

'benyújtani. 
Lenne égy új étkező, illetve tálalókonyha, Árajánlatot kaptam, ez a

beruházás bruttó 35.000.0OO.-Ft-ba kerülne, de az önerőt 17.500.00O.-Ft-ot az önkormányzatnak
kell biztosítani.
A pályázat elektronikus benyújtási határideje május 29. du, 16 Óra, papír alapon pedig a beadási
határidő 2015. június 3.

Kérem a képviselő-testület amennyiben támogatják, hogy a gyermekétkezetés feltételit javító
fejlesztések támogatására pályázatot adjunk be, kézfelemeléssel szavazzanak.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta;
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54 /2O15. (V.27.) önkormánvzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata KépviselŐ-testülete döntést hozott abban, hogy a

Szentlőrinckáta 482/3 helyrajzi számon, természetben a DÓzsa Gy. Út 48. szám alatti
önkormányzat Konyhája intézményét a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatásán belül új étkező, étterem kialakítására, már működő konyha infrastrukturális
felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével és a korszerű táplálkozást segítő technológia
fejlesztésével kívánja fejleszteni.

Ennek érdekében az Önkormányzat a nemzetgazdasági miniszter- a belügyminiszterrel és az
emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szőló 2OI4. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti gyermekétkeztetés
feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázatot nyú;t be.
A beruházás nettó összege 25,537.190.-Ft.

Az ehhez szükséges önerőt, a 72.-]68.596.-Ft összeget, Szentlőrinckáta Község Önkormányzat2OI5.
évi költségvetéséről szőló 3/20t5. (III.06.) önkormányzati rendelet 6. § biztosítja a lekötött betét
pénzeszköz terhére.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Megkérem a képviselő-testületet, hozzon döntést arra vonatkozőan,
hogy a pályázat írással a SOLERTE TENDER Kft.-t bízza meg,

Kérem a képviselő-testület tagjait, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

55/2O15. (V.27.) önkormánvzati határozat

1. Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetgazdasági miniszter- a
belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -a Magyarország 2OI5.
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.9. pont szerinti
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be.

2. A Képviselő-testület a pályázat írással a SOLERTE Tender Kft. 1073 Budapest, Kertész u. 22.
földszint 3. cé9et bízza meg. A pályázat írás díja a megítélt vissza nem térítendő támogatás 37o-a +
ÁFn, de minimum 200.00O.-FI+AFA, mely két részletben kerül kifizetésre,507o-a a támogatás
nyilvánosságra hozatalakor,50o/o-a pedig az első kifizetési kérelem támogatás tartalmának megbízói
bankszámlájára érkezéskor esedékes, melyre fedezetet Szentlőrinckáta Xözség Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.06.) önkormányzati rendelet 6. § biztosítja a lekötött
betét pénzeszköz terhére.

Határidő: azonnal és folyamatos
Fele|ős: Nagy István polgármester

b.) A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejIesztésének,
felújításának támogatására
Előadő: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Tisztelt KépviselŐ-testület! Ezt a pályázatot ugyancsak a

nemzetgazdasá9i miniszter írta ki a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztésének, felújításának támo9atására, Én itt az óvoda felújítására, tető szigetelésére,
gondoltam.
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Kérem a képviselő-testületet amennyiben támogatják, hogy a kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására pályázatkeretén belül az óvoda tető
szigetelésére és az óvoda felújítására pályázatot adjunk be, kézfelemeléssel szavazzanak.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának KépviselŐ-testülete 6 i9en szavazattal/ ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

56/2O15. íV.27.) önkormánvzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata KépviselŐ-testülete döntést hozott abban, hogy a

Szentlőrinckáta +5 helyrajzi számon, természetben a Szentlőrinckáta, Ady E. u.4. szám alatti
Gesztenyefa Óvoda intézmény tetőszigetelését, egyéb felújítását a kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatásával kívánja felújítani.

Ennek érdekében az Önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelő miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen - a Magyarország 2015, évi központi
költségvetéséről szóló 2OI4. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa) szerinti a kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására pályázatot
nyújt be.
A beruházás bruttó összege 7.040.599.-Ft.

Az ehhez szükséges önerőt, a 3.520.30O.-Ft összeget, Szentlőrinckáta Község Önkormányzat2Ot5.
évi költségvetéséről szőlő 3/2075. (III.06.) önkormányzati rendelet 6. § biztosítja a lekötött betét
pénzeszköz terhére.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Megkérem a képviselő-testületet, hozzon döntést arra vonatkozőan,
hogy a pályázat írással a SOLERTE TENDER Kft.-t bízza meg.

Kérem a képviselőtestület tagjait aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának KépviselŐ-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

57l2O15. (V.27.) önkormánvzati határozat

1. Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelő
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen - a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szólő 2OI4. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa) szerinti a kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására pályázatot
nyújt be.

2. A Képviselő-testület a pályázat írással a SOLERTE Tender Kft. 1073 Budapest, Kertész u. 22.
földszint 3. céget bízza meg. A pályázat írás díja a megítélt vissza nem térítendő támogatás 3o/o-a +

ÁFA, de miniÁum 100.00O.-Ft+ÁFA, mely két részletben kerül kifizetésre,507o-a a támogatás
nyilvánosságra hozatalakor,50o/o-a pedi9 az első <ifizetési kérelem támo9atás tartalmának me9bízói
bánkszámlájára érkezéskor esedékes, melyre fedezetet Szentlőrinckáta Község Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szőlő 3/2Ot5. (III.06.) önkormányzati rendelet 6. § biztosítja a lekötött
betét pénzeszköz terhére.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Nagy István polgármester

c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítására
Előadó: Nagy István polgármester

18



Nagy István polgármester: Tisztelt Képviselőtestület! Ennél a pályázatnál lehetőségünk nyílik a
belterületi utak felújítására, járdák felújítására. Most is folynak járda felújítások, de ez a START
munka keretein belül történik. Olyan utcákat szeretnék járdával ellátni amik még nem
rendelkeznek ezzel.
Kérem a képviselőtestület tagjait, amennyiben támogatják, hogy belterületi utak felújítására,
járdák fel új ításá ra pá lyázatot adj u n k be, kézfelemeléssel szav azzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

58/2015. íV.27.) önkormánvzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntést hozott abban, hogy a
Szentlőrinckáta, 808 helyrajzi számon, természetben Arpád u.,

146 helyrajzi számon, természetben Arany János u.,
837/I helyrajzi számon, természetben Kertész u,,
163 helyrajzi számon, természetben Kossuth L. u.,
29 helyrajzi számon, természetben Szent Lőrinc u.,

643 helyrajzi számon, természetben Turai u., belterületi utak felújítását,

illetve 163 helyrajzi számon, természetben Kossuth L. u.,
29 helyrajzi számon, természetben Szent Lőrinc u,,
55 helyrajzi számon, természetben Ady Endre u.

295 helyrajzi számon, természetben Zöldmező u.,
480 helyrajzi számon, természetben Honvédi u./ járdák felújítását kívánja

fejleszteni.

Ennek érdekében az Önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelő miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen - a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont ac) szerinti a belterületi utak,
járdák hidak felújításának támogatására pályázatot nyújt be.
A beruházás bruttó összege 17.005.t73.-Ft.

Az ehhez szükséges önerőt, a 8.502.587.-Ft összeget, Szentlőrinckáta Község Önkormányzat2015,
évi költségvetéséről szőló 3/2075. (III.06.) önkormányzati rendelet 6. § biztosítja a lekötött betét
pénzeszköz terhére.

Határidő: azonnal és folyamatos
Fele!ősl Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Megkérem a képviselő-testületet, hozzon döntést arra vonatkozőan,
hogy a pályázat írással a SOLERTE TENDER Kft,-t bízza meg.
Kérem a képviselőtestület tagjait aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Szentlőrinckáta t<ozség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 i9en szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

59/2O15. íV.27.) önkormánvzati határozat

1. Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testü|ete a helyi önkormányzatokért felelő
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen - a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2074. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) szerinti a belterületi utak,

;árdák hidak felújításának támogatására pályázatot nyújt be.

2. A Képviselő-testület a pályázat írással a SOLERTE Tender Kft. 1073 Budapest, Kertész u,22.
földszint 3. céget bízza meg. Apályázat írás díja a megítélt vissza nem térítendő támogatás3o/o-a *
ÁFA, de minimum 200.0OO.-FI+ÁFA, mely két részletben kerül kifizetésre,507o-a a támogatás
nyilvánosságra hozatalakor,SOo/o-a pedig az első kifizetési kérelem támogatás tartalmának megbízói
bankszámlájára érkezéskor esedékes, melyre fedezetet Szentlőrinckáta Község Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015, (]II.06.) önkormányzati rendelet 6, § biztosítja a lekötött
betét pénzeszköz terhére.
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Határidő: azonnal és foIyamatos
Felelős: Nagy István polgármester

d,) Az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, fe!újítására, va9y
új sportlétesítmény létrehozására
E!őadó: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Tisztelt Képrli5g|§lestület! Ebben a pályázattal lehetőségünk nyílna
az Imre Sándor Általános Iskolában a régi aszfaltos focipályát felújítani. Ehhez is kérném a
képviselőtestü let hozzájáru lását.
Kérem a képviselőtestület tagjait aki egyetért és elfogadja az óvodai, iskolai és utánpótlás spoí-t
infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására/ vagy új sportlétesítmény létrehozására pályázatot adjunk
be, kézfelemeléssel szavazzon.

6Ol 2O15. (V.27.) önkormánvzati határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntést hozott abban, hogy a
Szentlőrinckáta 482/3 helyra;zi számon, természetben a Szerrtlőrinckáta, Dózsa György u.48. szám
alatti Imre Sándor Általános Iskola sportpályáját az óvodai,iskolai és utánpótlás spoft
lnfrastruktúra-fejlesztésére, felújítására, vagy új spotlétesítmény létrehozásával a sportpályát
kívánja feiújítani,

Ennek érdekében az Önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelő miniszter az
állan' háztartásért felelős minisztert ei közösen - a Magyarorszá g 20t5. évi központi
költségvetésérőt szóló 20t4, évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont ad) szerinti az óvodai,iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására, vagy új sportlétesítmény létrehozására
pályázatot nyújt be.
A beruházás bruttó összege 11.970,004.-Ft

Az ehhez szükséges önerőt, a 5.985.002.-Ft összeget, Szentlőrinckáta Község Önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szólő 3/2075. (II],06.) önkormányzati rendelet 6. § biztosítja a lekötött betét
pénzeszköz terhére.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Megkérem a képviselő-testületet, hozzon döntést arra vonatkozóan,
hogy a pályázat írással a SOLERTE TENDER Kft.-t bízza rneg.
Kérem a képviselőtestület tagjait aki ezzel egyetér,t, kézfelemeléssel szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

61/2O15. (V.27.) önkormánvzati határozat

1, Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a a helyi önkormányzatokert
felelő miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen - a Magyarország 2015, évi
központi koltségvetéséről szóló 2Ot4. évi C, törvény 3. melléklet II.4. pont ad) szerinti az
óvodai,iskolai és utánpótlás sport lnfrastruktr"lra-fejlesztésére, felújítására, vagy új
spo rtl étesítmé ny l étrehoz ásár a pály ázatot n yújt be.

2, A Képviselő-testület a pályázat írással a SOLERTE Tender Kft. 1073 Budapest, Kertész u. 22.
földszint 3. cé9et bízza meg, A páiyázat írás díja a megítélt vissza nem térítendő támogatás 3olo-a {
AFA, de minintum 150.000.-Ft+AFA, mely két r,észletben kerül kifizetésre, 50o/o-a a támogatás
nyilvánosságra hozatalakor,507o-a pedig az első kifizetési kéreiem tárliogatás tartalmának megbízói
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bankszámlájára érkezéskor esedékes, melyre fedezetet Szentlőrinckáta Község Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szólő 3/2075, (III.06.) önkormányzati rendelet 6. § biztosítja a lekötött
betét pénzeszköz terhére.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Nagy István polgármester

Mivel több kérdés, észrevétel nem volt a polgármester 18.00 órakor a nyílt ülést bezárja és zárt
ülést rendel el.

K.m.f.

Margit

sziráczki csaba
jk.hite!esítő

Jl^k
Nagy István
polgármester

szabó viola
jk. Hitelesítő

aljegyző
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Szentlőrinckáta Közsé9
Önkormányzata

JEGYZÓKÖtVYV

KészÜlt: Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27,
én megtartott zárt Képviselő-testületi ülésé ől.

62l 2O15. íV.27.) önkormánvzati határozata

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Salibáné dr. pap Terézia ( 2760
NagYkáta, Vadász u. 19,,sz,a .lakos) védőnői álláshelyre benyújtott pályázatát elfogadja.
Dr. Salibáné dr. Pap terézia a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának kizd-ő időpontla:
2015. június 1-je.



Szentlőrinckáta Község Önkormányzat
Képviselő-testület

Jeovzőkönvv
Készült: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének zárt üléséről 2015. május
27.-én 18.05 órai kezdettel az önkormányzat tanácskozó termében.

Jelen vannak: Nagy István polgármester
Zombori Gábor Menyhért képviselő,
Mészárosné Imre Eszter képviselő,
Szabó Viola képviselő,
Sziráczki Csa ba képviselő,
Turza Zsolt képviselő
Mezeiné Kovács Margit aljegyző,

Meohívott: dr. Salibáné dr. Pap Terézia védőnő

A polgármester a zárt ülést megnyitja.

15./ Napirendi oont

Védőnői álláshelyre beérkezett pályázat eIbírálása.
Előadó; Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Tisztelt Képviselő-testületl Szentlőrinckáta t<özség önkormányzata
által meghirdetett védőnői álláshelyre egy pályázat érkezett Dr. Salibáné dr, pap Terézia
személyében. Én megkérem a pályázót, hoglt mutatkozzon be a képviselő-testületnek.

Dr. Salibáné dr. Pap Terézia védőnő: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Dr. Salibáné dr.
Pap Terézia vagyok, 1956. április 12.-én születtem. 7974. évben érettségiztem az úlszászi
Altalános Gimnáziumban, 1976-ban végeztem Szegeden az Állami Védőnőké{ző Iskolában, mint
egészségügyi védőnŐ. 1981-1983 között az Orvos Továbbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai
Karán Szegeden szereztem me9 a védőnői diplomámat. 1991-1993 között- Kb'zgazdasági
Szakközépiskolában, mint képesített könyvelői, vállalati tervezői, statisztikusi szakon szereztem
kéPesítést.2000-2005 években a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karon
Budapesten, mint okleveles 1ogászként diplomáztam. 1991 év óta Nagykátán lakom a
családommal. 1993-tól, 2006-ig a nagykátai Városgazdálkodási Szervezetnél iskolavédőnő voltam
a főállás mellett a családvédelmi szolgálat vezető védőnője Árursz-nél. 2006-tól, 2Ot4 évig
Nagykáta Vá ros Főá l lású Al pol gármestere voltam.
Amennyiben a képviselŐ-testület Úgy dönt, hogy személyem alkalmas a védőnői faladatok
ellátására, én Úgy gondolom, hogy segítségemet, és tapasztalatomat felajánlom az önkormányzati
munkához, minden intézményt szeretnék megismerni és szeretném megismerni a lakosságot is.
Munkám során különböző szűrővizsgálatokat kívánok szervezni.

Nagy István polgármester: Megköszönöm a pályázónak a bemutatkozást és megkérem fáradjon
ki, amíg a döntés meg nem születik.

Dr. Salibáné dr. Pap Terézia távozott a képviselő-testületi ülésről.

Nagy István polgármester: Örülnék annak, hogyha a községben állandó védőnő látná el a
feladatot.

Kérem a képviselő-testület véleményét , hozzászőlásál.

Zombori Gábor Menyhért képviselő: Én ú9y gondolom, hogy a feiadatot
látni a pályázó.

Sziráczki Csaba képviselő: Én a jegyzői irodában elolvastam a védőnő
nekem is az a véleményem, hogy a tapasztalat sokat;elent. Én támogatom a

Szabó Viola képviselő: Szerintem is a sok éves tapasztalat az előnyt jelent.

maximálisan el tudja

pályázati anyagát és
pá lyázatot.



Turza Zsolt kéPviselŐ: Én is örülnék annak, hogyha a községben állandó védőnő lenne.

NagY István Polgármester: Én Úgy látom, hogy Dr. Salibáné dr. pap Terézia bemutatkozása
mindenkinek nagyon tetszett, én is alkalmasnak tartom a védőnői álláshely betöltésére.

Kérem a kéPviselŐ-testÜ]ettagjait, aki egyetért és elfogadja Dr. Salibáné dr. pap Terézia pályázatát
a védőnői álláshelyre, kézfelemeléssel szavazzon.

Szentlőrinckáta kozség Önkormányzatának Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta;

62 /2O15. íV.27.) önkormánvzati határozata

Szentlőrinckáta KÖzség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Salibáné dr. pap Terézia ( 2760
NagYkáta, Vadász u. 19. szám a|atti lakos ) védőnői álláshelyre benyújtott pályázatát elfogadja.Dr. Salibáné dr. Pap Terézia a határozatlan idejű közalkalmaiotti jogviszonyánát kezdő
időpontja :2015. június 1-je.

A kéPviselŐ-testület felkéri a polgármester a szükséges munkáltatói döntésekfe .

Határidő: 2O15.júnus O1.
Felelős: Nagy István polgármester

NagY István Polgármester tájékoztatja Dr. Salibáné dr. Pap Teréziát, hogy a védőnői álláshelyre
be nyújtott pály ázatát a ké pv iselő-testü l et elfo g adta.

Mivel több kérdés, észrevétel nem volt a polgármester az ülést 18.30 órakor bezárja.

K.m.f.

ük
Nagy István
polgármester

, -- , ---)/' -"(

Csaba



Szentlőrinckáta község
Polgármestere

Meghívó

szentlőrinckáta közsé9 önkormányzatának képviselő-testülete
L7.0O órai kezdettel rendes ülését tartja.

Helye: szentlőrinckáta kozség Önkormányzata tanácskozó terme
Szentlőrinckáta, Arany ]ános u. 26.

2015. május 27.-én

Naoirend:

7./ Tájékoztató a kéPviselŐ-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről, ésintézkedésekről.
Előadó: Nagy István polgármester

2./ rájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésről
Előadó: Mészárosné Imre Eszter SZKOB. Elnöke

3./ Íálékoztatő a 2074. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Tóth Juliann a jegyző

szvitek Melinda sülysáp környéki szociális szolgálat vezetője

4./.SÜlYsáP Környéki Szociális Szolgáltató támogatási kérelmének elbírálása
Előadó: Nagy István polgármester

5./ Védőnői álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása. (a pályázati anya9 megtekinthető a jegyzői
irodában)
Előadó: Nagy István polgármester

6./ Előterjesztés óvodavezetői pályázat kiírásáról
Előadó; Nagy István polgármester

7./ Előtefiesztés központi orvosi ügyelet ellátásra.
Előadó: Nagy István polgármester

8./ Előterjesztés Szentlőrinckáta.Község Önkormányzata 2074. évi költségvetéséről szőlő /2Ota,()önkormányzati rendelet módosítására.
Előadó: Nagy István polgármester

9./ Előterjesztés az önkormányzati 2OI4, évi zárszámadásáról szóló /2015. (V.) önkormányzati
rend elet mega lkotásá ra
Előadó: Nagy István polgármester

70,/ Előteiesztés a helYi adÓü9Yek elektronikus ü9yintézésére érvényes eljárási szabályokrólsz9ló ,, /2015. (V. ) önkormányzati rendelet megalkotá-sára.
Előadó: Tóth Juliann a jegyző

17./ Előterjesztés az elektronikus ü9yintézés helyi szabályozásáról szóló ../2075.(v.)önkormányzati rendelet megalkotásá ra,
Előadó: Tóth Juliann a jegyző

72,/ Előterjesztés a kÖztisztaság fenntartásáról szőlő ,/2OI5, (V. önkormányzati rendelet
m eg a l kotásá ra.
Előadó; Tóth Juliann a jegyző

13,/ Előterjesztés a TÓalmási közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén a 2015.évi igazgatási szünet elrendeléséről szőlő .,/2O75. (V. ) ön kormányzati runaui"irnegalkotására.
Előadó: Tóth Juliann a jegyző


