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JEGYZİKÖNYV 

 

Készült:   Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2010. március 11-én, 16:00 órai kezdettel megtartott soron 

kívüli ülésén. 

Az ülés helye:  Pusztamonostor Község Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala  

Jelen vannak: Györgyfi György, Litkei Lajos, Percz László, Szekeres Károly, 

Török Zoltánné képviselı-testületi tagok 

  Sári Ferenc polgármester 

  Mudris Andrásné dr. körjegyzı 

Távolmaradását jelezte: Kecskés Sándor, Kis István, Peredi Tibor, Vakos Andor 

 

Sári Ferenc köszönti a jelenlévıket. Jegyzıkönyvvezetınek javasolja Racskó Anikót. 

Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Percz Lászlót és Szekeres Károlyt. 

Sári Ferenc: Szavazásra teszem fel a jegyzıkönyvvezetés módját, valamint a 

jegyzıkönyvezetı-és hitelesítık személyét. Kérem, aki egyetért vele, kézfeltartással 

megszavazni szíveskedjen. 

Megállapítom, hogy egybehangzó igennel elfogadtuk a szavazásra feltett kérdést. 

Sári Ferenc: Soron kívüli ülésrıl van szó. Három napirendi pontot kívánok tárgyalni. a 

harmadik napirendi pontban - az idıszerő kérdéseknél – szeretném, ha zárt ülésre 

rendezkednénk b az ügy fontossága miatt. 

 

Percz László: Ügyrendi javaslatom, hogy a második napirendi pont – mivel személyi 

kérdésrıl van benne szó -, zárt ülésen legyen tárgyalva. 
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Sári Ferenc: aki el tudja fogadni így a napirendi pontokat az kérem, hogy kézfeltartással 

jelezze. 

Sári Ferenc: Megállapítom, hogy egybehangzó igennel a képviselı-testület tagjai elfogadták 

a kiküldött meghívóban szereplı napirendi pontokat. 

 

1. Napirendi pont 

Sári Ferenc: A TIOP pályázat benyújtására kerülne sor. A holnapi napon szintén soron kívüli 

társulási ülésre kerül sor. Ez a program gyakorlatilag az elızı négyesben is elfogadott 

pályázat (2007-2008-ban) - ha szabad így fogalmaznom – felmelegítése. A TIOP pályázat  

100 %-os támogatottságú, önrészt nem igényel, viszont elıfinanszírozandó. Ha a pályázatot 

mind a 8 település egybehangzó igennel támogatja, akkor a Jászsági Közoktatási Intézmény 

meg fogja pályázni. A nyert pályázatot kell testületi határozattal bevállalni, hogy ennek a 

projektarányos részét, ami 12% Pusztamonostor esetében 485.775 forint a 2010-2011. évi 

költségvetés terhére biztosítani tudjuk vagy nem tudjuk. Ez az összeg a sikeres pályázat 

esetén visszaszármaztatásra kerül Pusztamonostor Község költségvetésébe, csak elı kell 

finanszírozni. 

Szekeres Károly: Van-e arra adat, hogy ennek a fenntartása egy évben mekkora összeg? 

Sári Ferenc: Azt gondolom, nem kell vele többet foglalkozni, mint egy jól karbantartott 

számítógéppel. De nincs erre vonatkozó adat. 

Györgyfi György:  Azt olvastam, hogy be van adva a pályázat. Egy kis ellentmondást érzek. 

Pusztamonostornál nincs asztali Pc. Azt nem igényeltünk? 

Sári Ferenc: Megvan az eszközpark. Orosz Istvánt kellene errıl kérdezni, valószínőleg 

félreértés van a dologban. 

Györgyfi György:  Rendszergazdai feladatkör: helyben kell megoldani vagy a nyolcas 

társuláson belül? 

Sári Ferenc: A nyolcason belül és ez benne van a költségvetésben. Az intézményekben IP-

telefonok lettek kihelyezve. A pedagógusok képzése is benne van a pályázatban. 

Szekeres Károly: Ha ebbıl lesz valami, akkor a vagyonbiztonságot át kell gondolni. 
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Sári Ferenc: Nagyon köszönöm ezt a felvetést a képviselı-társamnak. Orosz Istvánnal 

felvettem a kapcsolatot, hogy Pusztamonostoron az intézmények közül a mővelıdési ház 

iskola védetlenül mőködik. Orosz István hatástanulmányt fog készíttetni. A vagyonvédelmi 

rendszer kiépítését meg kell oldani. ha nem oldja meg a Jászsági Közoktatási Intézmény, 

akkor Pusztamonostornak kell ezt megtenni, mégpedig abból a pénzeszközbıl, ami a plusz 

finanszírozásból visszaforgatásra fog kerülni. Készülnek az elszámolások. Bízom benne, hogy 

igazak a számok, és kapunk vissza pénzt. Minimum szintenként egy-egy érzékelıvel, illetve a 

tornacsarnokba és az ebédlıbe. 

 

Percz László: Ez a program elfogadás és nyerés esetén az oktatási infrastruktúra fejlesztését 

hivatott biztosítani. Én azt hiszem, hogy ennél lényegesebb dolog napjainkban nincs. Mert a 

közeljövı mindinkább az elektronikus dolgok felé viszi az egész társadalmat és ezt illik az 

iskolában elkezdeni. Én nagyon mértékletesnek tartom, ahogy ebbe a dologba Pusztamonostor 

„belenyúlt”. A táblázatot elnézve mi vagyunk a legszerényebbek. Ezt kihagyni nem szabad. 

Azt javasolnám, hogy az iskola biztosítását ki kellene ezekkel az eszközökkel bıvíteni. Ezt a 

pályázatot támogatom és támogatásra javaslom. a többi településsel nem tehetjük meg, hogy 

nem fogadjuk el. 

Györgyfi György:  Részletesebb tájékoztatást szerettünk volna, hogy mit is igényeltünk. 

Török Zoltánné: Alig igényeltünk valamit, mégis alig fizetünk kevesebbet, mint az, aki 

mindent igényelt. Nem tudjuk, hogy a százalékos elosztás mit takar. 

Percz László: Valószínőleg lakosságszám vagy gyerekarányosan van szétosztva. 

Sári Ferenc: Holnap a soron kívüli társulási ülésen erre rákérdezek és mindenkit 

tájékoztatok.  

Györgyfi György:  Itt lett volna a lehetıség, hogy felfejlesszük az eszközparkunkat. 

Remélem, hogy tényleg ennyire jól állunk.  

Litkei Lajos:  Legalább 2 laptopot be kellett volna építeni. 

Sári Ferenc: Az intézményvezetık kaptak laptopot, azzal járnak az értekezletekre. 
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Litkei Lajos:  Mi van abban az esetben, ha egy település a kapott lehetıséget nem használja ki 

teljesen? Akkor egy másik település esetleg felvállalhatja? 

 18/2010. (III.11.) sz. Képviselı-testületi határozat 

A Jászsági Közoktatási Intézmény vonatkozásában a 

Társulás által benyújtandó TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú 

pályázatban való részvételrıl 

 

1) Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai (egyhangúan) 

elfogadják, hogy a Jászsági Többcélú Társulás által „A pedagógiai, módszertani 

reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címő  TIOP-1.1.1/07/1 

kódszámú pályázat  a település általános iskolai tagintézménye vonatkozásában is 

benyújtásra kerüljön. 

2) Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a projekt 

megvalósításához a település közigazgatási területén mőködı tagintézmény 

vonatkozásában szükséges elıfinanszírozást – 485.775 Ft, azaz 

négyszáznyolcvanötezer-hétszázhetvenöt forintot -  jelen határozata alapján  a 2010. és 

2011. évi költségvetése terhére biztosítja. A projekt elıfinanszírozásához szükséges 

költségeket a pályázat elnyerését követıen kidolgozott ütemezés szerint szükséges a 

településeknek a Társulás számlájára befizetni a pályázat sikeres elbírálásáról szóló 

értesítés kézhezvételét követıen a Társulással kötendı Pénzeszköz-átadási 

megállapodás alapján. Továbbá vállalja, hogy az esetleges egyéb támogatás 

elmaradása esetén a hiányzó pénzösszeget saját forrásból biztosítja. 

 

3) A pályázat keretén belül a Jászsági Közoktatási Intézmény Pusztamonostor Község 

közigazgatási területén lévı Szabadság út 60. szám alatti (27-es hrsz.-ú) alapfokú 

nevelés-oktatás (általános iskolai) feladatellátást biztosító tagintézménye 

vonatkozásában a képviselı-testület jelen nyilatkozatával vállalja, hogy a projekt 

zárását követıen számított minimum 5 évig a feladatellátás biztosításának érdekében 

rendelkezésre bocsátja, az eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítja, s nem hoz 

olyan jellegő döntést, mely a feladatellátási hely jogutód nélküli megszüntetését 

eredményezné,  illetve azt segítené elı. Továbbá vállalja, hogy a tagintézmény  - és 
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annak vonatkozásában a támogatott beruházással beszerzett eszközök - üzemeltetési 

költségét a projektzárást követıen számított minimum 5 évig saját költségén biztosítja.  

 

4) A Képviselı-testület – jelen határozat alapján - kijelenti, hogy a Pályázati Felhívást és 

a Pályázati Útmutatót megismerte, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket és 

korlátozásokat magára nézve kötelezınek ismeri el. Továbbá kijelenti, hogy ha a 

projekt részben vagy egészben – az önkormányzatnak felróható okból – meghiúsulna, 

illetve kerül szabálytalan felhasználásra, abban az esetben a támogatás összegét 

köteles megfizetni. 

 

5) A képviselı-testület felhatalmazza Sári Ferenc polgármestert, hogy a pályázatok 

benyújtásához szükséges tárgyalásokat lefolytassa, a szükséges nyilatkozatokat 

megtegye, illetve a pályázat sikeres elbírálását követıen a pénzeszköz-átadási 

megállapodást a Társulással megkösse, továbbá, hogy a pályázattal és annak 

végrehajtásával kapcsolatosan felmerülı feladatokat ellássa. 

 

Határid ı: 2010. március 11. 

Felelıs: Sári Ferenc polgármester  

Err ıl értesülnek: 

1. Képviselı-testület tagjai 

2. Regionális Államigazgatási Hivatal, Szolnok 

3. Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény 

4. Jászsági Közoktatási Intézmény, Jászdózsa  
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Sári Ferenc: Fölmérettem az iskolában az emeleti tantermek 3 darab árnyékoló, VELUX-

típusú ablakra szóló redıny elkészítését. 27.000 Ft-os darabáron tudja vállalni. Foglalkozzunk 

ezzel az ajánlattal vagy kérjünk még más árajánlatot? Kb. 81.000 Ft-nyi összegrıl van szó. 

Percz László: Az ÁFÁ-t nem tudjuk visszaigényelni, így közel 100.000 Ft-ról beszélhetünk. 

Györgyfi György:  Három ablakról van szó?  

Sári Ferenc: Több nincs. 

Litkei Lajos: Most van egy pályázatunk a nyílászárók cseréjére. Azt meg kellene várni. 

Sári Ferenc: Akkor feljegyeztem, hogy a nyílászárók cseréje után kerüljön rá sor. 

Sári Ferenc: Megkeresett a Corvinus Egyetemrıl dr. Csima Péter. Az anyag kinn van 

írásban. Kérdezem, hogy támogassuk-e a kérésüket, nem kerül semmibe? 

A képviselı-testület támogatását fejezte ki a megkeresést illetıen. 

 

A polgármester a nyílt ülést bezárta és zárt ülést rendelt el. 

 

 

Kmf. 

 

/:Sári Ferenc:/ /:Mudris Andrásné dr.:/ 

polgármester             körjegyzı 

 

 

Jegyzıkönyv hitelesítı:  

/:Percz László:/ /:Szekeres Károly:/ 


