Felsőlajos Község
Önkormányzata

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2009. január 22.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

1/2009.(I.22.) ÖH

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási
megállapodásának módosítása

2/2009.(I.22.) ÖH

Közösségi ellátások biztosításáról döntés

3/2009.(I.22.) ÖH

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés
- Innovatív intézményekben” pályázati felhívás benyújtásáról döntés

Jegyzőkönyv

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. január 22-én
tartott üléséről a Faluházban.
Jelen vannak: Csordás László polgármester, Bogdán Jenő alpolgármester, Vidra Pál,
Juhász Gyula, Makainé Antal Anikó, Keresztes László, Farkas Ferenc,
Nagy Klára képviselők (8 fő)
Az ülés kezdete: 11.05 óra
Tanácskozási joggal meghívottak:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyző
Muhariné Mayer Piroska
aljegyző
Tengölics Judit
irodavezető
Gáspár Vilmos
pü. szakértő
Jegyzőkönyvvezető:

Nagy Imréné

Csordás László polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel 8 fő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Vidra Pál és Keresztes László képviselőket.
Kérem, aki a javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal Vidra Pál és Keresztes László
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadta.
Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat változatlan tartalommal
tárgyaljuk meg.
Van-e valakinek más javaslata? – Amennyiben nincs, aki egyetért a meghívóban jelzett
napirendi pontokkal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő napirendi pontokat
fogadta el.
Napirendi pont
1.) I.Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodása,
II. Közösségi ellátások biztosításáról döntés

Előterjesztő
Csordás László
polgármester

2.) „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív
intézményekben” (TÁMOP-3.l.4./08/2) pályázati felhívás
benyújtásáról döntés

Csordás László
polgármester

3.) Interpelláció

1.napirendi pont
I.Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása,
II. Közösségi ellátások biztosításáról döntés
Előadó: Csordás László polgármester
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Csordás László polgármester: Kiosztásra került az anyag, mely két részből és két határozati
javaslatból áll. Az első rész a társulási megállapodás módosítása, a második rész a közösségi
ellátások biztosításáról szóló döntés, mely feladatot nem kötelező ellátni a településeknek, de
szembe kell nézni a tényekkel. 5-8 rászoruló személlyel van dolgunk és ezeket a problémákat
is jó ha kezeljük. A pszichiátriai és a szenvedélybetegekre gondolok. Ezt a feladatot csak úgy
tudja ellátni és a normatívát lehívni térségileg, ha mindenki támogatja. Éves költsége 22.889
Ft. Ezeket a betegeket kezelni, ápolni kell, hogy ebbe a programba bekerülhessenek.
Az előterjesztésben két határozati javaslat szerepel, melyeket külön-külön szavaztatok meg.
Van-e kérdés, vélemény az anyaggal kapcsolatban. – Amennyiben nincs aki egyetért a
társulási megállapodás módosításával kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
1/2009.(I.22.) ÖH
Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1.
mellékletét képező Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás módosított Társulási
megállapodását egységes szerkezetbe foglalva. Egyúttal a módosított társulási
megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2009. január 22.
Csordás László polgármester: Aki egyetért a közösségi ellátások biztosításáról szóló
határozati javaslattal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
2/2009.(I.22.) ÖH
Közösségi ellátások biztosításáról
döntés
Határozat
1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a közösségi
ellátások (szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi
ellátása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása) biztosítását 2009.
évre.
2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1 pontjában
foglalt feladat ellátására feladat-ellátási szerződést köt a Főplébániai Karitász
Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal, melynek aláírásra felhatalmazza
a polgármestert.
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Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy a közösségi ellátások biztosításához szükséges 22.889.- Ft lakosságarányos
települési hozzájárulás összegére a 2009. évi költségvetésében fedezetet biztosít.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2009. január 22.

2.napirendi pont
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”
(TÁMOP-3.L.4./08/2)pályázati felhívás benyújtásáról döntés
Előadó: Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: Lajosmizse város Önkormányzata ebben a témában tegnap
döntött. A kompetencia alapú oktatásra lehet pályázni, de időközben a pályázatot lezárták, de
majd kiírásra fog kerülni. Lényege, hogy a mindennapi életre felkészítve nevelni és oktatni a
gyermekeket. Erre egy szakértői csoportot kell megbízni, hogy pályázhassunk, de ez pénzbe
kerül. 650-680 ezer Ft-ba kerülne a szakértői díj. Lajosmizse az alsó tagozatban 4 csoportot,
a felső tagozatban 6 csoportot indít és a központi óvoda is indítja a programot. Településünk
költségvetésileg stabil helyzetben van, de minden fillért meg kell gondolni hova teszünk, de
nem biztos, hogy kiírják a pályázatot, vagy esetleg változó tartalommal, és én ezt nem
kockáztatnám. Egyetértünk-e azzal, hogy jelenleg nem pályázunk erre a kompetencia alapú
programra.
Van-e valakinek véleménye, kérdése. – Amennyiben nincs aki egyetért a javaslattal, vagyis
azzal, hogy nem pályázunk a kompetencia alapú oktatásra, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
3/2009.(I.22.) ÖH
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”(TÁMOP3.l.4./08/2)pályázati felhívás benyújtásáról döntés
Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”
pályázati felhívás keretében a Lajosmizse Város Önkormányzata által
benyújtandó pályázathoz nem csatlakozik Felsőlajos feladat ellátási hellyel.
Felelős. Képviselő-testület
Határidő: 2009. január 22.

3.napirendi pont
Interpelláció
Interpellációs kérdés a képviselő-testület tagjai részéről nem hangzott el.
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Bejelentés
Egymásnak meg szoktuk köszönni az éves munkát. Év végén az egészségi állapotomra való
tekintettel nem tudtuk megtenni, de év elején még nem késő. Megragadom az alkalmat, hogy
megköszönjem minden képviselőnek a munkáját, azért amit a faluért tett, a véleményével
biztosított. A szoros gazdálkodás amivel elsősorban arra koncentráltunk, hogy ne
költekezzünk. Fegyelmezetten tesszük a dolgunkat, tudjuk a napirendeket is együtt kezelni.
Bátran osszuk meg egymással a nézetkülönbözeteket. Ilyen testületi hozzáállással, ilyen
közösségi élettel ami van, ilyen légkörben jó együtt dolgozni.
Ezt kívánom erre az évre is.
Van-e valakinek még bejelenteni valója. – Amennyiben nincs a testületi ülést bezárom.
Képviselő-testületi ülést polgármester 12.00 órakor bezárta.

kmf.
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