Jegyzőkönyv
Készült:

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március
30-án 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Nagy András polgármester
Patyi Norbert alpolgármester
Hajagos-Tóth István képviselő
Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő
Mészáros László képviselő
Sütőné Kővágó Margit képviselő
Tóthné Frank Anikó képviselő
Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott.

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, 100%-os megjelenés.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. ../2017. (......) önkormányzati rendelet Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 15/2014 (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
2. …../2017. (…..…..) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, a
temetkezési tevékenység szabályozásáról temetkezési szolgáltatások díjának
megállapításáról szóló Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
többszörösen módosított 17/1999. (XII.17.) Kt. számú rendelete módosításáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének……/2017.(…....)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
4. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődési
feladatok ellátásáról szóló 1/2011. (I. 26.) önkormányzati rendeletének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
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5. Közösségi szálláshely igénybevételéért fizetendő szállásdíj meghatározása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
6. Jászszentlászló Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve.
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
7. Megállapodás megkötése Helytörténeti és Faluvédő Egyesülettel
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
8. Petőfi utca felújítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
9. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal felújítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
10. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
11. Helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásra.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
12. Járda felújítás és építési pályázat kiírása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
13. Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
14. School of Business Szeged Szakgimnázium és Szakközépiskola Kiskunfélegyházi
Tagintézménye részére támogatás nyújtása az 51. Intersteno Kongresszus és
Világbajnokságon történő részvételhez
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
15. Dr. Gyöngyössy Orsolya támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
16. Vízhányó Anita Önkormányzati bérlakás kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
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17. Beszámoló a Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2016. évi mentő
tűzvédelmi tevékenységéről.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
18. Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi beszámoló jelentése
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
19. "Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
20. A KEOP-1.3.0/09/11-2011-0028 az. "Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt "című
beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a "Mindennapi vizünk"Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulástól" tárgyban.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
21. Vízi közmű Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
22. Egyebek.
23. Szociális tárgyú kérelem elbírálása
Zárt ülés

1. Napirendi pont
../2017. (......) önkormányzati rendelet Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 15/2014 (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Ismertette a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági
tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet anyagát.
Mivel kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet írásbeli
formában és tartalommal történő elfogadását.
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő- testületének a helyi képviselők és
képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 15/2014. (XI.28.) önkormányzati
rendelete módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
2. Napirendi pont
…../2017. (…..…..) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, a
temetkezési tevékenység szabályozásáról temetkezési szolgáltatások díjának
megállapításáról szóló Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete többszörösen módosított 17/1999. (XII.17.) Kt. számú rendelete
módosításáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Ismertette a Képviselő-testülettel a köztemető fenntartásáról,
a temetkezési tevékenység szabályozásáról, temetkezési szolgáltatások díjának
megállapításáról szóló rendelet-tervezetet.
Kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet írásbeli
formában és tartalommal történő elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a köztemető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról temetkezési
szolgáltatások díjának megállapításáról szóló Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete többszörösen módosított 17/1999. (XII.17.) Kt. számú rendelete
módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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3. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2017.(…....)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló rendelet-tervezetet javasolja elfogadásra. A rendelet 2017. március 30. napján
kihirdetésre kerül, rendelkezéseit 2017. május 1. napjától kell alkalmazni.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
4. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődési
feladatok ellátásáról szóló 1/2011. (I. 26.) önkormányzati rendeletének
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - ismertette a képviselő-testület tagjaival a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete
rendelete Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
közművelődési feladatok ellátásról szóló 1/2011. ( I.26.) önkormányzati rendelete
módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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5. Napirendi pont
Közösségi szálláshely igénybevételéért fizetendő szállásdíj meghatározása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - ismertette a közösségi szálláshely igénybevételéért fizetendő
szállásdíj meghatározásáról készült előterjesztést. A horgásztanya készen áll a vendégek
fogadására. Ritka Ildikóval kell egyeztetni a szálláshely foglalás tárgyában.
Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
35/2017. (III.30.) határozat
Közösségi szálláshely igénybevételéért
fizetendő szállásdíj meghatározása
Határozat
1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Jászszentlászló, Legelődülő 15. szám alatt lévő 35 fő elhelyezésére
szolgáló közösségi szálláshelyet szálláshely –szolgáltatás céljára kívánja
hasznosítani, melyért a fizetendő szállásdíjat 3000,-Ft/nap/fő összegben
határozza meg.
2. A kültéri rendezvények esetében a fizetendő szolgáltatási díj 1000,-Ft/fő.
3. Jászszentlászló Község Önkormányzatának dolgozói az 1. és 2. pontban
meghatározott összegekből 50%-os kedvezményben részesülnek.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - Jászszentlászló Község Önkormányzata a 2017. évi
közbeszerzési tervét nemleges megjelöléssel javasolja elfogadni.
Amennyiben a beszerzések, beruházások indokolják a közbeszerzési terv módosításra kerül.
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
36/2017. (III.30.) határozat
A 2017. évi közbeszerzési terv

Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján az
Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2017. évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: folyamatos
7. Napirendi pont
Megállapodás megkötése Helytörténeti és Faluvédő Egyesülettel
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - Ismertette a Helytörténeti és Faluvédő Egyesülettel kötendő
megállapodást. Javasolja az előterjesztésben szereplő megállapodás jóváhagyását.
Hajagos-Tóth István - képviselő - támogatja a megállapodás jóváhagyását. Az Egyesület
komoly munkát fejt ki a közösség életében.
Mészáros László - képviselő - bejelentette személyes érintettségét, nem vesz részt a
szavazásban.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
37/2017. (III.30.) határozat
Megállapodás megkötése Helytörténeti
és Faluvédő Egyesülettel.
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a
Helytörténeti és Faluvédő Egyesülettel (6133 Jászszentlászló, Rákóczi u.
20,) a mellékletben szereplő közművelődési megállapodást köti.
Képviselő-testület felhatalmazza polgármester a megállapodás megkötésére.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
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8. Napirendi pont
Petőfi utca felújítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - Jászszentlászló Község Önkormányzata az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatás projekt
keretében a Jászszentlászló, Petőfi utca burkolatfelújítását valósítja meg.
Javasolja a munkálatokkal a Bács-Bau System Kft megbízását. Az előterjesztés tartalmazza a
vállalkozói szerződés tervezetét. Javasolja a szerződés elfogadását, valamint felhatalmazást
kér a szerződés megkötésére.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
38/2017. (III.30.) határozat
Petőfi utca felújítása.
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete
vállalkozási szerződést köt a Bács-Bau System Korlátolt Felelősségű
Társasággal (székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Ötfa t. 5., Cg. 03-09-120070,
adószám: 22657253-2-03) Jászszentlászló, Petőfi utca -371 hrsz. – 1842 m2
burkolat felújítására 11.682.400,-Ft +Áfa (bruttó 14.836.648,- forintba)
összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármester a szerződés megkötésére.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2017. április 30. szerződés megkötésére
9. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal felújítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - szintén az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok támogatás projekt keretében felújításra kerül a Jászszentlászlói Közös
Önkormányzati Hivatal épülete.
Javasolja a munkálatokkal az Előregyártó-Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft megbízását.
Az előterjesztés tartalmazza a vállalkozói szerződés tervezetét, javasolja hatalmazzák fel a
vállalkozói szerződés megkötésével.
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
39/2017. (III.30.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzat
Hivatal felújítása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete
vállalkozási szerződést köt
az Előregyártó-Szerelő és Építőipari
Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 6100
Kiskunfélegyháza, Kert u. 10., Cg. 03-09-009161, adószám: 103001412-203) Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal (6133 Jászszentlászló,
Dózsa Gy. u. 8.) tetőfelújítása, homlokzat felújítására és homlokzati
nyílászárók cseréjére nettó 22.963.270,- Ft+Áfa (bruttó 29.163.353,- forint)
összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármester a vállalkozói szerződés
megkötésére
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2017. április 30. vállalkozó i szerződés megkötésére
10. Napirendi pont
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - ismertette a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft többletkapacitási kérelmét.
Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
40/2017. (III.30.) határozat
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft többletkapacitási kérelme
Határozat
1. Jászszentlászló Község Önkormányzatának képviselő- testülete egyetért
azzal, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
többletkapacitási kérelmet nyújtson be endokrinológia 5 óra szakorvosi
óra/hét, szemészet + 10 óra szakorvosi óra/hét, reumatológia + 10 óra
szakorvosi óra/hét, és fizioterápia /asszisztensi tevékenység/ + 10 nem
szakorvosi óra/hét szakmák vonatkozásában.
2. Jászszentlászló Község Önkormányzatának képviselő- testülete
nyilatkozik arról, hogy az endokrinológia szakma tekintetében a
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez kíván tartozni.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó
nyilatkozat aláírására.
3. Jászszentlászló Község Önkormányzatának képviselő- testülete
nyilatkozik arról, hogy a többletkapacitás személyi és tárgyi feltételeinek
fenntartását biztosítja. A képviselő testület biztosítja a többletkapacitást
követően a jogszabályban előírt minimum feltételeknek való megfelelést és
felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat aláírására.
4. Jászszentlászló Község Önkormányzatának képviselő- testülete, mint a
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t fenntartó
tagönkormányzata, hozzájárul ahhoz, hogy a Nonprofit Kft. a kérelmet az
illetékes hatósághoz benyújtsa.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
11. Napirendi pont
Helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás a
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - javasolja a helyi civil szervezetek 2017. évi támogatása
vonatkozó pályázati kiírás elfogadását. A 2017. évben erre a célra elkülönített keret 900 e Ft,
melyet fel tudnak osztani. Természetesen van olyan szervezet, melyet jobban kell támogatni, a
tevékenységéből adódóan.
Tóthné Frank Anikó - képviselő - a pályázatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy ki
milyen részt vállal a közösség életében, milyen aktívan szerepelnek a rendezvényeken. Az
természetes, hogy egy Egyesület, amely viszi Jászszentlászló jó hírét, több támogatást
érdemel.
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
41/2017. (III.30.) határozat
Helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására
vonatkozó pályázati felhívás
Határozat

Jászszentlászló
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló
5/2014.
(II.26.) rendelte alapján a helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására
pályázatot ír ki. A pályázati kiírást az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. április 14., a pályázati kiírás megjelentetésére
12. Napirendi pont
Járda felújítás és építési pályázat kiírása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - Nagyon nagy sikert aratott már a korábbi években is a járda
felújítási pályázat. Ebben az évben 1.000 e Ft keret van a Költségvetésben erre a célra. A
pályázati kiírást közzéteszik a település Honlapján, hirdetőtábláin.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
42/2017. (III.30.) határozat
Járda felújítás és építési pályázat
kiírása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a lakossági járdák megépítésére, valamint a meglévő járdák minőségének
javítása érdekében. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését meghatározó 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet Egyéb
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre tartalmazza a
program fedezetét.
A pályázati kiírást az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: folyamatos
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13. Napirendi pont
Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - Javasolja a korábbi évek gyakorlatának megfelelően
100.000.-Ft támogatás megítélését a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 7. o.
Erdélyi kirándulásának támogatására.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
43/2017. (III.30.) határozat
Jászszentlászlói szent László
Általános Iskola 7. osztály kérelme
Határozat

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a
Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 7. osztálya részére a
„Határtalanul táborozás„ program megszervezésére 100.000.-Ft, azaz
Egyszáz-ezer forint támogatást biztosít.
Felkéri a polgármestert - Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló
5/2014. (II. 26.) rendelete alapján - az osztályfőnökökkel, a megállapodást
kösse meg.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet ”Egyéb
Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2017. április 30. támogatási szerződés megkötésére
14. Napirendi pont
School of Business Szeged Szakgimnázium és Szakközépiskola Kiskunfélegyházi
Tagintézménye részére támogatás nyújtása az 51. Intersteno Kongresszus és
Világbajnokságon történő részvételhez
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - Javasolja a kérelmező támogatását 20.000.-Ft összeggel. A
korábbi években is ilyen összeggel támogatták a Intersteno Kongresszus és Világbajnokságra
történő kiutazást, amennyiben jászszentlászlói tanuló vett részt rajta. Javasolja, hogy
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képviselő-testület hatalmazza fel, hogy a School of Business Szeged Szakgimnázium és
Szakközépiskola Kiskunfélegyházi Tagintézményével a támogatási szerződést kösse meg. A
támogatást Balasi Szandra tanuló utazási, szállás, élelmezési költségeire biztosítják.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
44/2017. (III.30.) határozat
School of Business Szeged Szakgimnázium
és Szakközépiskola Kiskunfélegyházi Tagintézménye
részére támogatás nyújtása az 51. Intersteno
Kongresszus és Világbajnokságon történő részvételhez
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a School of
Business Szeged Szakgimnázium és Szakközépiskola Kiskunfélegyházi
Tagintézménye (Kiskunfélegyháza Kossuth u. 9.) részére Balasi Szandra
Jászszentlászló, Jókai Mór u. 10. szám alatti lakos tanuló 51. Intersteno
Kongresszus és Világbajnokságon történő részvételéhez 20.000.- Ft azaz
Húsz-ezer forint támogatást biztosít
Felkéri a polgármestert - Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló
5/2014. (II. 26.) rendelete alapján a megállapodást kösse meg.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet Egyéb
működési célú támogatás áht. kivülre Civil szervezetek támogatása.
előirányzata.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2017. április 30. támogatási szerződés megkötésére
15. Napirendi pont
Dr. Gyöngyössy Orsolya támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - Ismertette Dr. Gyöngyössy Orsolya kérelmét, melyben Dr.
Dr. Szűcs Judit, a csongrádi Tari László Múzeum nyugalmazott igazgatója-asszonya 70.
születésnapja alkalmából kiadásra kerülő meglepetés-kötet költségeihez kér támogatást.
Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
Mészáros László - képviselő - egyetért a 20.000.-Ft támogatás megítélésével. Dr. Szűcs Judit
munkája volt Jászszentlászló Monográfiájának elkészítése.
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
45/2017. (III.30.) határozat
Dr. Gyöngyössy Orsolya támogatási kérelme
Dr. Szűcs Judit részére ünnepi meglepetés-kötet
kiadásához
Határozat
A. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő – testülete Dr.
Gyöngyössy Orsolya támogatási kérelmére Dr. Szűcs Judit részére ünnepi
meglepetés-kötet kiadásához 20.000,.- Ft azaz Húszezer forint támogatást
biztosít.
Felkéri a polgármestert - Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló
5/2014. (II. 26.) rendelete alapján a megállapodást kösse meg.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet „Egyéb
Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2017. április 30. támogatási szerződés megkötésére

16. Napirendi pont
Vízhányó Anita Önkormányzati bérlakás kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - Korábbi ülésen tárgyalták nevezett bérlakás kérelmét. Akkor
elhalasztották a döntést, egyeztetett kérelmezővel, aki a Sportpályán lévő szolgálati lakásnál
lévő elvárásokat nem tudja vállalni, Ott a lakbérbe beszámításra kerül az elvégzett teendők,
melyeket kérelmező nem tud vállalni. Jelenleg tanulmányai miatt kevés a szabadideje, ezért
fenntartja a Dózsa György utcai lakás iránti kérelmét. Javasolja a határozat elfogadását az
előterjesztés szerinti formában és tartalommal
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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46/2017. (III.30.) határozat
Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.
szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló,
Dózsa Gy. u. 38. szám alatti 42 m 2 –es önkormányzati lakás bérlőjeként
Vízhányó Anita Klára 6133 Jászszentlászló, Sport u. 9. szám alatti lakost
jelöli ki.
A bérleti szerződés időtartama 2017. május 1. napjától 2018. április 30.
napjáig.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. április 15., bérleti szerződés megkötésére
17. Napirendi pont
Beszámoló a Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2016. évi mentő
tűzvédelmi tevékenységéről.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - Támogatja a Kiskunfélegyházai hivatásos tűzoltó
parancsnokság 2016. évi mentő tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
47/2017. (III.30.) határozat
Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó
parancsnokság 2016. évi mentő tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámoló

Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2016. évi mentő
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Folyamatos
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18. Napirendi pont
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi beszámoló jelentése
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - Javasolja a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2016. évi beszámoló jelentésének jóváhagyását, elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
48/2017. (III.30.) határozat
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2016. évi beszámoló jelentése
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi beszámoló jelentését tudomásul
veszi.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Folyamatos

19. Napirendi pont
"Mindennapi
vizünk"
megszüntetése
(Írásbeli előterjesztés)

Ivóvízminőség-javító

Önkormányzati

Társulás

Nagy András - polgármester: - A "Mindennapi Vizünk" Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás megszüntetéséről készült előterjesztés anyagát ismertette Képviselőtestület tagjaival. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti
tartalommal és formában.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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49/2017. (III.30.) határozat
"Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás megszüntetése
Határozat
1. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért a „MINENNAPI VIZÜNK" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás” a Társulási Megállapodás XI.4. és XI.5. pontja - Társulási
Megállapodás cél szerinti feladatainak teljesítése indokával - szerinti 2017.
szeptember 30. napjával történő megszüntetésével.
2. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja az előterjesztés 1. mellékletében szereplő „MINENNAPI
VIZÜNK" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás” megszüntető
megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, a
megszüntetéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, dokumentumok
aláírására.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Nagy András polgármester

20. Napirendi pont
A KEOP-1.3.0/09/11-2011-0028 az. "Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt
"című beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a "Mindennapi
vizünk"Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól" tárgyban.
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András - polgármester: - Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan, annak
következménye, hogy a Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt keretében létrejött vagyon
átvétele. Az előterjesztés részletes tájékoztatást ad a kérdésben, javasolja a határozat-tervezet
elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal és formában.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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50/2017. (III.30.) határozat
A KEOP-1.3.0/09/11-2011-0028 az.
"Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt "
című beruházás keretében létrejött
vagyon átvétele a "Mindennapi vizünk"
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól"

Határozat
1. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
március 31-i átvételi nappal átveszi a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás által átadott, a KEOP-1.3.0/09-11-20110028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” című
beruházás keretében létrejött vagyont 123.681.377,-Ft értékkel. A
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés
mellékletében szereplő „Térítésmentes átadás-átvételi megállapodás”-t
aláírja.
2. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által
átadott, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas
Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás keretében létrejött,
123.681.377,-Ft értékű befejezetlen beruházást 2017. április 01. napjával
aktiválja, üzembe helyezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az új vagyonelemekre is kiterjedő, a KISKUN-VÍZ Kft
Szolgáltató Kft.-vel fennálló „Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés
módosítás”-át 2017. április 01-i hatállyal aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Nagy András polgármester
21. Napirendi pont
Víziközmű Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - Javasolja az előterjesztésben szereplő Víziközmű Bérletiüzemeltetési szerződés módosításának jóváhagyását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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51/2017. (III.30.) határozat
Víziközmű Bérleti-üzemeltetési
szerződés módosítása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. Cg.: 03-09-102376, adószám: 24688886-203) 2013. május 31. napján ívóvíz-ellátás víziközmű szolgáltatási ágazatra
megkötött bérleti-üzemeltetési szerződését módosítja a mellékletben
szereplő bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármester a szerződés megkötésére.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2017. április 30. szerződés megkötésére
22. Napirendi pont
Egyebek.
22/1 Kovács István Címzetes Főjegyző részére sírhely biztosítása
Nagy András - polgármester - Kovács István címzetes főjegyző a sírhelyéről kíván
gondoskodni. Érdemei elismeréseként javasolja, hogy címzetes főjegyző úr részére egy
sírhelyet a Temetőben térítésmentesen biztosítson az Önkormányzat. A sírhely az első sorban
helyezkedik el.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
52/2017. (III.30.) határozat
Térítésmentes sírhely biztosítása
Kovács István címzetes főjegyző részére
Hat ározat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete Kovács
István címzetes főjegyző, Jászszentlászló, Árpád u. 1. alatti lakos részére a
Jászszentlászlói Temetőben első díszsorban térítésmentesen egy sírhelyet
biztosít.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
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22/2 Hunyadi u. 1. sz. alatti ingatlan térítésmentes használatba adása.
Nagy András - polgármester - Jászszentlászló, Hunyadi u. 1. szám alatti ingatlant javasolja
2 év időtartamra térítésmentesen használatba adni a Jászszentlászlói Szent László Általános
Iskola részére. Az iskola gyakorlókert kialakítására használja a területet.
Patyi Norbert - alpolgármester - támogatja a javaslatot. Felvetette, hogy évente
hosszabbítsa meg az Önkormányzat a szerződést. Ezzel a tulajdonosi jogokat jobban tudják
gyakorolni.
Nagy András - polgármester - Jelenleg javasolja 2017. április 1-től, 2 év időtartamra adják
használatba az ingatlant. Az Iskolaközpontok kialakítása határozza meg, hogy a jövőben
milyen időtartamra adják át a területet, és hogyan hasznosítják azt.
Tóthné Frank Anikó - képviselő - mit takar az iskolaközpont fogalma?
Nagy András - polgármester - az iskolaközpontok olyan modern és korszerű intézmények
lesznek, ahol kiemelt labor, nyelvi- számítástechnikai labor, korszerűen felszerelt
szaktantermek kerülnek kialakításra.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
53/2017. (III.30.) határozat
Jászszentlászló, Hunyadi u. 1. sz.
ingatlan használatba adása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a
Jászszentlászló, Hunyadi u. 1. sz. alatti ingatlant 2017. április 01-től, 2 év
időtartamra térítésmentesen használatba adja a Jászszentlászlói Szent László
Általános Iskola részére.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2017. április 01-től két év
22/3 Tájékoztatások
Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Jászszentlászló
Község Önkormányzata az I. Világháborús hadisírok és emlékművek témában kiírt pályázat
keretében 299.999.-Ft támogatásban részesült. Önkormányzat pályázata 1.299.999.-Ft
támogatásról készült, azonban csökkentett támogatásban részesültek. Ennek is nagyon
örülnek, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatása révén felújításra kerülnek a
Temetőben lévő hadisírok.
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Jászszentlászló Község Önkormányzata a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázat
keretében a konyha felújítására pályázatot nyújt be. Képviselő-testület a konkrét számok és
ajánlatok ismeretében későbbiekben dönt a kérdésben.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy megjelent az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása pályázati felhívás. A pályázat keretében maximálisan igényelhető
támogatás összege 15 millió Forint. Tervei szerint a Tavasz utca burkolat újul meg. A
pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület későbbiekben dönt.
Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az Önkormányzat és a Nana Consulting Kft
közötti vitás ügyben megegyezés született. Az Önkormányzat jogi képviselője és Besze
Tamás jogi képviselője útján sikerült megegyezni a vitás kérdésekben. A Nana Consulting Kft
két pályázat elkészítésében működött közre. A pályázatíró cég követelése irreálisan magas
volt, ezért fordult az Önkormányzat jogászhoz. Az elszámolás elkészítésében, az
utókövetésben sem működött közre, ezért az Önkormányzat nem tartotta elfogadhatónak az
általuk kért munkadíj kifizetését. Az egyezség megszületett, Bruttó 300.000.-Ft pályázati
tanácsadási díj kifizetése megtörtént.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal
nélkül tudomásul vette.
22/4. Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola támogatási kérelme
Nagy András - polgármester - Pintér Julianna igazgató asszony 2017. március 30-án 13 óra
04 perckor juttatta el a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola a támogatási kérelmét.
A kérelem szövegét ismertette Képviselő-testülettel. 2017. Szent László Éve, ami egybeesik
az oktatás 160 éves évfordulójával községünkben. Az ünnepségsorozat része a központi
ünnepség, melyet 2017. május 20-án rendeznek meg, melyre mindenkit szeretettel várnak. A
régi épület előtt egy zsibongó kerül kialakításra 5,5 millió Ft értékben, melynek költségét a
Kecskeméti Tankerület állja. A régi épület lábazatát újra kell vakolni, 1 méter magasságban a
kőpor javítása is szükséges. Ehhez 700-800 e Ft támogatásra van szüksége az Intézménynek.
A jászszentlászlói közoktatás 160 éves történetéről könyvet kívánnak kiadni, melynek
költsége 400 e Ft.
Javasolja, hogy az Önkormányzat támogassa a rendezvénysorozat méltó megrendezését.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében az Egyéb működési
célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatában 300.000.-Ft-ot különítettek el az
iskolai kerékpártároló építésére. Javasolja a támogatási keret megemelését 500.000.-Ft-tal, és
a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 500.000.-Ft-tal történő támogatását. A
támogatást nem kell visszafizetni.
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

7

igen

szavazattal

–

54/2017. (III.30.) határozat
Jászszentlászlói Szent László Általános
Iskola támogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a
Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola részére 500.000.-Ft azaz
Ötszáz-ezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzatának 3/2017. (II.
24.) önkormányzati rendelete Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület Jászszentlászló Község Önkormányzatának 3/2017. (II.
24.) önkormányzati rendeletében szereplő Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát megemeli 500.000.Ft
összeggel, ezzel biztosít forrást a támogatás kiutalására.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2017. április 20. Támogatási szerződés aláírása
Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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