Jegyzőkönyv
Készült:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április
27-én 14 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
Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott.

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, 86%-os megjelenés. Tóthné Frank Anikó később csatlakozik, egyéb
elfoglaltsága miatt.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

Hivatal

2016.

évi

zárszámadásának

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi végrehajtásáról szóló ./2017. (IV.
28.) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
4. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017.
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló./2017. (IV. 28.) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
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5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat belső ellenőri 2016. évi összefoglaló jelentés
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
6. Kecskeméti Tankerületi Központ megkeresése intézményi átszervezés véleményezése
tárgyában
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat
beadása
(Írásbeli előterjesztés későbbiekben kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
8. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17. kódszámú "A vidéki térsége kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése" pályázat benyújtása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
9. Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
10. Civil pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés későbbiekben kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
11. Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
12. Jászszentlászlói Sportegyesület támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
13. Jászszentlászlói Polgárőrség Egyesület támogatási kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
14. Kiskunfélegyházai Mentőállomás támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
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15. Pályázati felhívás kiírása köztemető üzemeltetésre
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
16. A benyújtott Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola igazgatói pályázat
véleményezése
(Szóbeli előterjesztés)
Zárt ülés
17. Egyebek.

1. Napirendi pont.
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadásának
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.
Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta képviselő
társait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatta, azt a képviselőtestület által megtárgyalásra alkalmasnak találja.
Nagy András – polgármester - Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja az
írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi zárszámadását hagyják jóvá.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
57/2017. (IV. 27.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi zárszámadásának megállapítására
Határozat
1. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeik együttes ülésén a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi zárszámadását
59.788.000.-Ft
56.786.000.-Ft
3.002.000.-Ft

bevételi
kiadási
bevételi többlet

főösszeggel hagyja jóvá, melyből a
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Költségvetési bevételek teljesülése
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek
egyéb működési célú támogatás áht-on belülről
Finanszírozási bevételek teljesülése
- előző évi pénzmaradvány
- intézményfinanszírozás
Költségvetési kiadások teljesülés
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- beruházások

122.000.-Ft
287.000.-Ft
711.000.- Ft

6.117.000.-Ft
52.551.000.-Ft

33.915.000.-Ft
9.439.000.-Ft
10.523.000.-Ft
2.909.000.-Ft

2. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak záró létszáma 12 fő.
3. Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele:
Kiadások mindösszesen
56.786.000.-Ft
Állami hozzájárulás 36.869.000.-Ft
Saját bevételek és átvett pénzeszközök
1.120.000.-Ft
Csak Jászszentlászlót terheli
-2.688.000.- Ft
Finanszírozási szükséglet:
+16.109.000.-Ft
Jászszentlászló hozzájárulása (83,5%)
+13.451.000.-Ft
Móricgát hozzájárulás
(16,5%)
+2.658.000.-Ft
4. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által
jóváhagyott 2016. évi maradványt a költségvetési szerv vezetője évközben a
költségvetésben meghatározott feladatok finanszírozására használhatja fel.
Határidő: 2017. december 31.
Felelősök: Nagy András
Valentovics Beáta

2.

polgármester
jegyző

Napirendi pont
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló./2017. (IV.
28.) rendelet-tervezet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András - polgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők, kérte a képviselőket kérdéseiket tegyék fel.
Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta képviselő
társait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló előterjesztést megvitatta, azt a képviselő-testületnek megtárgyalásra és
jóváhagyásra javasolja.
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Nagy András – polgármester - Javasolja Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2017 (IV.
28.) rendelet-tervezetének elfogadását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és
formában.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen
fenntartott Hivatal kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozattervezethez.
Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a
képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra
javasolja.
Nagy András – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
58/2017. (IV. 27.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének módosítására
Határozat
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei
a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését
megállapító 24/2017.(II.23.) Jászszentlászló és a 10/2017.(II.23.) Móricgát
határozatok 2. pontját az alábbiak szerint módosítja.
1.)Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését
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61.842. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek

123.000.- Ft
250.000.- Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás
58.467.000.- Ft
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3.002.000.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- beruházások

38.630.000.- Ft
8.720.000.- Ft
13.807.000.- Ft
50.000.- Ft
635.000.- Ft

Határidő:2017. december 31.
Felelősök: Nagy András
polgármester
Valentovics Beáta jegyző

4. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2017. (IV. 28.) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.
Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a
képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
megtárgyalta. Bizottság az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet megvitatásra alkalmasnak
találta, és javasolja elfogadását.
Nagy András – polgármester - mivel több kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselőtestületnek a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet írásbeli formában és
tartalommal történő elfogadását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
5.

Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat belső ellenőri 2016. évi összefoglaló
jelentés jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2016. évben a
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által végzett belső ellenőrzést az
Önkormányzatnál. Az éves összefoglaló jelentést a képviselők kézhez kapták, azt
áttanulmányozhatták.
Javasolja az előterjesztésben szereplő Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi belső
ellenőrzési összefoglaló jelentésének jóváhagyását.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
59/2017. (IV. 27.) határozat
2016. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentés jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent
Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által készített 2016. évi
belső ellenőrzési összefoglaló jelentést jóváhagyja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal.
6.

Napirendi pont
Kecskeméti Tankerületi Központ megkeresése intézményi átszervezés
véleményezése tárgyában.
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – Képviselő-testület tagjai kézhez kapták a Kecskeméti
Tankerületi Központ intézményi átszervezés tárgyában küldött megkeresését.
Az Önkormányzatnak véleményezési joga van, támogatja az előterjesztésben szereplő
határozat-tervezet elfogadását.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
60/2017. (IV. 27.) határozat
Kecskeméti Tankerületi Központ megkeresése
intézményi átszervezés véleményezése tárgyában
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontja
alapján a Kecskeméti Tankerületi Központ (6000 Kecskemét, Homokszem
u. 3-5.) megkeresésére hozzájárul a Jászszentlászlói Szent László Általános
Iskola mellékletben szereplő átszervezéséhez.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

7.

Napirendi pont
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat beadása
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – ismertette az írásos előterjesztés anyagát. A projekt
keretében a Jászszentlászló belterület Tavasz utca burkolat felújítására kerül sor. A felújítás
teljes költsége: 14.869.009.-Ft, az igényelt támogatás 11.151.757.-Ft, a pályázati saját erő
mértéke 3.717.252.- Ft. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Tóthné Frank Anikó képviselő csatlakozott az Képviselő-testülethez. A megjelenés 100%.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
61/2017. (IV.27.) határozat
Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen – meghirdetett pályázat keretében, a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása jogcímen pályázatot nyújt be.
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A pályázati kiírás c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélon.
A felújítás teljes költsége: 14.869.009.-Ft, az igényelt támogatás
11.151.757.-Ft, a pályázati saját erő mértéke 3.717.252.- Ft.
A pályázati saját erő fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő- testületének 2017. évi költségvetését megállapító mód. 3/2017.
(II. 24.) önkormányzati rendelet – Céltartalék előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati
dokumentáció benyújtásával.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 2. pályázat benyújtására
2018. december 31., A beruházás befejezésének határideje
8. Napirendi pont
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
kódszámú
A
vidéki
térségek
kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére tárgyú, Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése című pályázat benyújtása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – ismertette a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú A vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére tárgyú,
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
című pályázat anyagát Képviselő-testület tagjaival. Támogatja a határozat-tervezet
elfogadását.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:

62/2017. (IV. 27.) határozat
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú A vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
tárgyú, Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése című pályázat benyújtása
Határozat
1) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” tárgyú, „Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című,
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázati kiírásra.
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2) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a pályázati felhívás 2.
célterületének keretében a Jászszentlászló, Vörösmarty u. 1. szám alatti
Élelmezési Konyha főzőkonyha elszívó rendszerének és belső burkolatának
felújítására.
3) Jászszentlászló Község Önkormányzata elfogadja, hogy a beruházás
összköltsége 20.793.777.- Ft, a támogatás szempontjából elszámolható
költség 20.793.777.- Ft, ebből az igényelt támogatás összege, az
elszámolható kiadás 85 %-a, 17.674.710.- Ft. A beruházáshoz szükséges
önkormányzati önerő összege 3.119.067.- Ft.
4) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
pályázathoz szükséges önerő összegét 3.119.067 Ft-ot a 2017. évi
költségvetésében a felhalmozási előirányzatok között biztosítja.
5) A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre,
aláírásra felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy András polgármester

9.

Napirendi pont
Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendeletében Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre címen biztosít 1.000.000,-Ft keretet a lakossági járdaépítéshez.
Minden érintett támogatott személlyel az Önkormányzat egyedi megállapodást köt, a
támogatott elszámolási kötelezettsége mellett. A pályázati kiírás alapján minden befejezett
méter gyalogjárda megépítése, felújítása után bruttó 4.000.-Ft támogatásra jogosult
kérelmező.
Ennek alapján az alábbi személyek járdaépítési, felújítási pályázatát terjeszti Képviselőtestület elé:
Szabó Martin Jászszentlászló, Vasút u. 45. szám alatti lakos 17 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 68.000.támogatás megítélését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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63 /2017. (IV.27.) határozat
Szabó Martin jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabó Martin
Jászszentlászló, Vasút u. 45 szám alatti kérelmező járdafelújítását 68.000.Ft
összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások,
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza
támogatási szerződést kösse meg.

a Polgármestert, hogy érintettel a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Marton László Jászszentlászló, Bajza u. 9. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 80.000.támogatás megítélését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
64/2017. (IV.27.) határozat
Marton László jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Marton László
Jászszentlászló, Bajza u. 9. szám alatti kérelmező járdafelújítását 80.000.-Ft
összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások,
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza
támogatási szerződést kösse meg.

a Polgármestert, hogy érintettel a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
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Seres Attila Jászszentlászló, Sport u. 10. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz felújításához
kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 80.000.- támogatás
megítélését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
65/2017. (IV.27.) határozat
Seres Attila jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Seres Attila
Jászszentlászló, Sport u. 10. szám alatti kérelmező járdafelújítását 80.000.Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások,
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza
támogatási szerződést kösse meg.

a Polgármestert, hogy érintettel

a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Kardos Benő Jászszentlászló, Béke u. 3. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz felújításához
kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 80.000.- támogatás
megítélését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
66/2017. (IV.27.) határozat
Kardos Benő jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kardos Benő
Jászszentlászló, Béke u. 3. szám alatti kérelmező járdafelújítását 80.000.-Ft
összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások,
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
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Képviselő-testület felhatalmazza
támogatási szerződést kösse meg.

a Polgármestert, hogy érintettel a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Kiss Tibor Jászszentlászló, Hársfa u. 7. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz felújításához
kért támogatást. A járdaszakasz hossza, 18 méter. Kérelmező jogosult a támogatás
megítélésére, javasolja 72.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
67/2017. (IV.27.) határozat
Kiss Tibor jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiss Tibor
Jászszentlászló, Hársfa u. 7. szám alatti kérelmező járdafelújítását 72.000.Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások,
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza
támogatási szerződést kösse meg.

a Polgármestert, hogy érintettel a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Tisóczki Jánosné Jászszentlászló, Klapka u. 11. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 80.000.támogatás megítélését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
68/2017. (IV.27.) határozat
Tisóczki Jánosné jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisóczki
Jánosné Jászszentlászló, Klapka u. 11 szám alatti kérelmező járdafelújítását
80.000.-Ft összeggel támogatja.
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A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások,
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza
támogatási szerződést kösse meg.

a Polgármestert, hogy érintettel a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Csenki János Gáborné Jászszentlászló, Móricz Zs. u. 1. szám alatti lakos 20 méter
járdaszakasz felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére,
javasolja 80.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
69/2017. (IV.27.) határozat
Csenki János Gáborné jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csenki Gábor
Jánosné
Jászszentlászló, Móricz Zs. u. 1. szám alatti kérelmező
járdafelújítását 80.000.-Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások,
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza
támogatási szerződést kösse meg.

a Polgármestert, hogy érintettel a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére

Dékány Ferenc István Jászszentlászló, Alkotmány u. 18. szám alatti lakos 20 méter
járdaszakasz felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére,
javasolja 80.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

14

70/2017. (IV.27.) határozat
Dékány Ferenc István jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dékány
Ferenc István Jászszentlászló, Alkotmány u. 18. szám alatti kérelmező
járdafelújítását 80.000.-Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások,
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza
támogatási szerződést kösse meg.

a Polgármestert, hogy érintettel a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Novikov József Jászszentlászló, Erdei F. u. 8. szám alatti lakos 15 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 60.000.támogatás megítélését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
71/2017. (IV.27.) határozat
Novikov József jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Novikov
József Jászszentlászló, Erdei Ferenc u. 8. szám alatti kérelmező
járdafelújítását 60.000.-Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások,
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza
támogatási szerződést kösse meg.

a Polgármestert, hogy érintettel a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Váradi Sándor Jászszentlászló, Móricz Zs. u. 18. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 80.000.támogatás megítélését.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
72/2017. (IV.27.) határozat
Váradi Sándor jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Váradi Sándor
Jászszentlászló, Móricz Zs. u. 18. szám alatti kérelmező járdafelújítását
80.000.-Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások,
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza
támogatási szerződést kösse meg.

a Polgármestert, hogy érintettel a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Csépke Miklós Jászszentlászló, Petőfi u. 7. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 80.000.támogatás megítélését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
73/2017. (IV.27.) határozat
Csépke Miklós jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csépke
Miklós Jászszentlászló, Petőfi u. 7. szám alatti kérelmező járdafelújítását
80.000.-Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások,
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza
támogatási szerződést kösse meg.

a Polgármestert, hogy érintettel a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
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Lakatos Imre Jászszentlászló, Szent László u. 25. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 80.000.támogatás megítélését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
74/2017. (IV.27.) határozat
Lakatos Imre jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakatos Imre
Jászszentlászló, Szent László u. 25. szám alatti kérelmező járdafelújítását
80.000.-Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások,
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza
támogatási szerződést kösse meg.

a Polgármestert, hogy érintettel a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Szabó Szilvia Jászszentlászló, Sport u. 1. szám alatti lakos 18,5 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. Kérelmező 18 méter szakasz után jogosult a támogatás
megítélésére, javasolja 72.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
75/2017. (IV.27.) határozat
Szabó Szilvia jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabó Szilvia
Jászszentlászló, Sport u. 1. szám alatti kérelmező járdafelújítását 72.000.-Ft
összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások,
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
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Képviselő-testület felhatalmazza
támogatási szerződést kösse meg.

a Polgármestert, hogy érintettel a

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére

10.

Napirendi pont
Civil pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Civil
pályázati kiírásra 18 kérelem érkezett civil szervezettől és magánszemélyektől. Az
államháztartáson kívüli forrás átvételéről-átadásáról szóló 5/ 2014 (II. 26.) önkormányzati
rendelet alapján kiírt pályázat szerint a maximálisan adható támogatás mértéke 50 e Ft. A
kérelmeket egyedileg bírálják el. Minden pályázó a maximális támogatási igényben nyújtotta
be kérelmét.
Javasolja a Polgárőr Egyesület/Borbás Róbert kérelmére a Civil pályázat 2017. keretében 50 e
Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A polgárőrség komolyan kiveszi a részét a
közösségi rendezvények lebonyolításából. Tárgyi eszközök beszerzésére kérik a támogatást.
Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely
tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egy fő tartózkodása
mellett, ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta:
76/2016. (IV. 27.) határozat
Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület szervezet részére 50.000.-Ft támogatást
biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatások áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói Polgárőr
Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt
támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
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Nagy András – polgármester - Ismertette Jászszentlászlói Nyugdíjasklub támogatási
kérelmét. Javasolja a Jászszentlászlói Nyugdíjasklub kérelmére a Civil pályázat 2017.
keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A Nyugdíjasklub lelkesen részt
vesz a közösségi élet szervezésében, munkájukkal számos rendezvény színvonalának
emeléséhez hozzájárulnak. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási
szerződés megkötésével, mely részletesen tartalmazza a szabályokat a támogatás
felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
77/2017. (IV. 27.) határozat
Jászszentlászlói Nyugdíjasklub
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászlói Nyugdíjasklub szervezet részére 50.000.-Ft támogatást
biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatások áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói
Nyugdíjas Klub képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület
kérelmére a Civil pályázat 2017. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület.
A sporthorgász egyesület gyermekek részére indít horgásztábort, olyan nagy az érdeklődés,
hogy három turnust indítanak a nyáron. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás
felhasználásáról, elszámolásáról.
Nagy András – polgármester – Személyes érintettségét bejelentette, és kijelentette, hogy
nem vesz részt a szavazásban.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –tartózkodás és
ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta:
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78/2017. (IV. 27.) határozat
Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület Civil szervezetet részére 50.000.-Ft
támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói
Sporthorgász Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Dongér-Kelőér Egyesület kérelmére a Civil
pályázat 2017. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Újonnan
létrejövő civil szervezetről van szó, ügyvédi költségekre, bírósági eljárás költségeire kérik a
támogatás megítélését. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási
szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás
felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –tartózkodás és
ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta:
79/2017. (IV. 27.) határozat
Dongér-Kelőér Egyesület
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a DongérKelőér Egyesület Civil szervezetet részére 40.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Dongér-Kelőér Egyesület
képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás
kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
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Nagy András – polgármester - Javasolja a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelmére a
Civil pályázat 2017. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Az
Egyesület a helytörténeti kiállítások, fotókiállítások, civil rendezvények szervezésével aktívan
részt vesz a közösségi élet formálásában. A támogatásból kiadványok előállítását és
marketing költségeket kívánnak finanszírozni. Képviselő-testület hatalmazza fel a
polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat
a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Mészáros László - képviselő - bejelentette személyes érintettségét, és kijelentette, hogy nem
vesz részt a szavazásban.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –tartózkodás és
ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta:
80/2017. (IV. 27.) határozat
Helytörténeti és
Faluvédő Egyesület civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helytörténeti
és Faluvédő Egyesület Civil szervezet részére 50.000.-Ft támogatást
biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatások áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Helytörténeti és Faluvédő
Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt
támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Hangász Együttes kérelmére a
Civil pályázat 2017. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A Hangász
Együttes a zenedélutánok rendezésével sok idős, és zenekedvelő ember számára biztosítanak
igényes szórakozási lehetőséget. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás
felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

21

81/2017. (IV. 27.) határozat
Jászszentlászlói Hangász Együttes
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászlói Hangász Együttes Civil szervezet részére 50.000.-Ft
támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civilszervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói Hangász
Együttes képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt
támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Korszerű Iskoláért Alapítvány kérelmére a Civil
pályázat 2017. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Az Alapítvány
Bakonyszentlászlói tábor megszervezéséhez kér támogatást. Képviselő-testület hatalmazza fel
a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes
szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
82/2017. (IV. 27.) határozat
Korszerű Iskoláért Alapítvány
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Korszerű
Iskoláért Alapítvány Civil szervezet részére 50.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Korszerű Iskoláért
Alapítvány képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt
támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
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Nagy András – polgármester - Javasolja a Pásztorkodó Néphagyományőrző Óvodai
Egyesület kérelmére a Civil pályázat 2017. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a
képviselő-testület. Az Egyesület az Óvoda 70 éves évfordulójának megünneplésére kéri a
támogatást. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról,
elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
83/2017. (IV.27.) határozat
Pásztorkodó Néphagyományőrző Óvodai Egyesület
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztorkodó
Néphagyományőrző Óvodai Egyesület Civil szervezet részére 50.000.-Ft
támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Pásztorkodó
Hagyományőrző Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse
meg, a megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Sportegyesület kérelmére a Civil
pályázat 2017. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Az Egyesület a
Győrök Imre emlékversenyt, valamint focigálát kívánja megszervezni a támogatásból.
Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely
tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
84/2017. (IV. 27.) határozat
Jászszentlászlói Sportegyesület
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászló Sportegyesület Civil szervezet részére 50.000.-Ft támogatást
biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
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”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói
Sportegyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt
támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Szivárvány Tábor/Bozóki Edit kérelmére a Civil
pályázat 2017. keretében 30 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A támogatás
felhasználási területe a Szivárvány Tábor szervezése. Képviselő-testület hatalmazza fel a
polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat
a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
85/2017. (IV. 27.) határozat
Szivárványlakók/Bozóki Edit civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozóki
Edit/Szivárvány tábor rendezvény részére 30.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a társadalmi szervezettel,
egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás
kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlóért Egyesület kérelmére a Civil
pályázat 2017. keretében 30 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A támogatás az
rendezvény szervezési költségeire használható fel. Képviselő-testület hatalmazza fel a
polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely részletesen tartalmazza a részletes
szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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86/2017. (IV. 27.) határozat
Jászszentlászlóért Egyesület civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászlóért Egyesület Civil szervezet részére 30.000.-Ft támogatást
biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlóért
Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt
támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Nagycsaládosok Egyesülete kérelmére a Civil
pályázat 2017. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Az Egyesület
nagyon komoly közösségi munkát fejt ki, részt vesznek a falunapi rendezvényen, valamint az
Adventi rendezvényeken is. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási
szerződés megkötésével, mely részletesen tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás
felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
87/2017. (IV. 27.) határozat
Nagycsaládosok Egyesülete
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Nagycsaládosok Egyesülete Civil szervezet részére 50.000.-Ft támogatást
biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
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Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Nagycsaládosok
Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt
támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Szanki Református Egyházközség kérelmére a
Civil pályázat 2017. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A
gyülekezet a támogatást belföldi utazások költségeire használja fel. Képviselő-testület
hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely részletesen
tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
88/2017. (IV. 27.) határozat
Szanki Református Egyházközség támogatása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Református
Egyház részére 50.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Református
Egyházközség képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt
támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesülete
kérelmére a Civil pályázat 2017. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület.
Az Egyesület Családi nap program megszervezésére kívánja a támogatást felhasználni.
Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely
részletesen tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Patyi Norbert - alpolgármester - személyes érintettségét bejelentett, és kijelentette, hogy
nem vesz részt a szavazásban.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta:
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89/2017. (IV. 27.) határozat
Jászszentlászlói Aktív Fiatalok
Egyesülete civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesülete Civil szervezet részér 50.000.-Ft
támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói Aktív
Fiatalok Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Lajkó Gábor a Pöttyös Bögre Együttes
képviselőjének kérelmére a Civil pályázat 2017. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a
képviselő-testület. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésével, mely részletesen tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás
felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –tartózkodása és
ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta:
90/2017. (IV. 27.) határozat
Pöttyös Bögre zenekar civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lajkó Gábor a
Pöttyös Bögre zenekar képviselője részére 40.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a társadalmi szervezettel,
egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás
kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
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Nagy András – polgármester - Javasolja a Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete kérelmére
a Civil pályázat 2017. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Az
Egyesület a támogatásból lószerszámokat pl. Kötőfék, kötelek, karabinert kívánnak vásárolni.
Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely
részletesen tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
91/2017. (IV. 27.) határozat
Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ősi Lófajtákat
Tenyésztők Egyesülete Civil szervezet részére 40.000.-Ft támogatást
biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Ősi Lófajtákat
Tenyésztők Egyesületével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt
támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Tollászkodó Egyesület kérelmére a Civil pályázat
2017. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Az Egyesület a
támogatásból a Tanári-Kanár énekkar fellépését finanszírozza. Képviselő-testület hatalmazza
fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely részletesen tartalmazza a
részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
92/2017. (IV. 27.) határozat
Tollászkodó Egyesület
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tollászkodó
Egyesület Civil szervezet részére 50.000.-Ft támogatást biztosít.
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A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a társadalmi szervezettel,
egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás
kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Szent László Általános Iskola - Pintér Julianna
igazgató asszony kérelmére a Civil pályázat 2017. keretében 30 e Ft támogatást biztosítson a
képviselő-testület. A támogatást reprezentációs költségek, vendéglátás költségeire fordítják.
Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely
részletesen tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
93/2017. (IV. 27.) határozat
Szent László Általános Iskola
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola részére 30.000.-Ft támogatást
biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” civil szervezetek támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói Szent
László Általános Iskola képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András - polgármester - a Civil pályázati feltételeken módosítást kezdeményez.
Javasolja, hogy a jövőben két részre kell osztani a pályázók körét. A bejegyzett civil
szervezetek kötelesek lesznek alapszabályt bemutatni minden évben az Önkormányzatnál. A
támogatási kérelemben meghatározott célokra lehet a támogatást felhasználni, és az
elszámolásnál is szigorúan elvárják a támogatási szerződésben foglaltak betartását. Azon
magánszemélyek, akik támogatási kérelmet adnak be, maximum 30.000.-Ft támogatásra
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legyenek
jogosultak. Különbséget kell tenni a bejegyzett civil szervezetek és
magánszemélyek között.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal
nélkül tudomásul vette.
11.

Napirendi pont
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatási kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival az írásbeli
előterjesztés anyagát. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot fogadja el.
A támogatásból fedezi az Egyesület a működési kiadásait.
Mészáros László - képviselő - bejelentette személyes érintettségét, és kijelentette, hogy a
szavazásban nem vesz részt.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
94 /2017. (IV. 27.) határozat
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület
támogatása.
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület (6133 Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.
adószám: 18225600-1-03) részére annak működése céljából 100.000,.- Ft
azaz Egyszázezer forint támogatást biztosít.
Felkéri a polgármestert - Jászszentlászló Község 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. május 15. támogatási szerződés megkötésére
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12.

Napirendi pont
Jászszentlászlói Sportegyesület támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival az írásbeli
előterjesztés anyagát. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot fogadja el.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
95 /2017. (IV. 27.) határozat
Jászszentlászlói Sportegyesület
támogatási kérelme
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete
Jászszentlászlói Sportegyesület
(6133 Jászszentlászló, Vasút u. 9.
adószám: 19972099-1-03;) részére annak működése céljából 400.000,.- Ft
azaz Négyszázezer 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. május 15. támogatási szerződés megkötésére
13.

Napirendi pont
Jászszentlászlói Polgárőrség Egyesület támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – ismertette az írásbeli előterjesztés anyagát a képviselőkkel.
A Polgárőr Egyesület a támogatási összegből biztosítja a működési költségeit. Javasolja az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
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96/2017. (IV.27.) határozat
Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület
támogatási kérelme
Hat ározat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete
Jászszentlászló Polgárőr Egyesület (6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7.
adószám: 18730379-1-03; Ny. szám: 03-02-0003465) részére annak
működése céljából 400.000,.- Ft azaz Négyszázezer 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. május 15. támogatási szerződés megkötésére
14. Napirendi pont
Kiskunfélegyházi Mentőállomás támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – ismertette az írásbeli előterjesztés anyagát a képviselőkkel.
Javasolja a Kiskunfélegyházi Mentőállomás részére 20.000.-Ft támogatás biztosítását. A
támogatás fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetését
megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet Általános tartalék előirányzata.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
97/2017. (IV.27.) határozat
Kiskunfélegyházi Mentőállomás
támogatási kérelme
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az
Országos Mentőszolgálat Alapítvány (1182 Budapest Királyhágó u. 70.
adószám:18252831-2-43) részére a Kiskunfélegyházi Mentőállomás
mentőautóinak felszereltségnek biztosítása céljából 20.000.- Ft azaz Húszezer forint támogatást biztosít
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A támogatás fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Általános tartalék előirányzata.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a támogatási megállapodás aláírására
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 31. támogatási megállapodás megkötésére
15.

Napirendi pont
Pályázati felhívás kiírása köztemető üzemeltetésére.
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló község a köztemető üzemeltetésére
pályázatot ír ki, tekintettel arra, hogy a korábbi időszak lezárul. Javasolja, az előterjesztésben
szereplő határozat tervezet jóváhagyását.
Hajagos-Tóth István - képviselő - elismerésének adott hangot, jól előkészített,
körültekintően megfogalmazott anyag. A pályázati kiírás minden körülményre kiterjed.
Támogatja elfogadását.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
98/2017. (IV. 27.) határozat
Pályázati felhívás kiírása
köztemető üzemeltetésére
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete nyílt pályázatot ír
ki a tulajdonában lévő, Jászszentlászló 995/2. Hrsz. alatt felvett „temető”
megjelölésű 3 ha 2744 m2 alapterületű köztemető 2017. szeptember 1-től
kezdődően 5 éves, határozott időtartamú üzemeltetésére és fenntartására irányuló
kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése céljából. A részletes Pályázati
felhívást a határozat melléklete tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázati kiírás minél
szélesebb körben történő megjelentetésére.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: azonnal, a pályázati kiírás megjelentetésére

16.

Napirendi pont

A benyújtott Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola igazgatói pályázat
véleményezése
(Szóbeli előterjesztés)
Zárt ülés
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17. Napirendi pont
Egyebek.

17/1. Tájékoztatás közvilágítás karbantartása tárgyában.
Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a közvilágítás
felújítása tárgyában két céggel folytatott tárgyalásokat. A DÉMÁSZ megkereste az
Önkormányzatot, hogy ajánlatot tegyen. Eddig 170 e Ft karbantartási díjat fizetett az
Önkormányzat havonta, így hogy az Esco hitel kiesik 89 e Ft + ÁFA díjat kellene fizetni
havonta. 1.300.-Ft évente, a másik ajánlat 800 e Ft évente. 2001. évben megvásárolta a
lámpatesteket, amelyeket átadott a Démásznak. A saját lámpatestek után, amiket megvásárolt
az Önkormányzat, bérleti díjat kellett fizetni. A szolgáltató 5 évre szerződést szeretne kötni.
Egy évre javasolja a szerződés megkötését, azzal, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a
tárgyalások lefolytatásával a közvilágítása karbantartása tárgyában a Démász Zrt-vel.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
100/2017. (IV. 27.) határozat
Közvilágítás felújítása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a közvilágítás karbantartása tárgyában tárgyalásokat folytasson
a Démász Zrt-vel.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal

17/2 Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft felügyelő
bizottsági tagjainak és állandó könyvvizsgálónak megbízása.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – ismertette a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft által megküldött anyagot, mely szerint a taggyűlés a Kiskunmajsai Kistérségi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak: Rávai Mónika kiskunmajsai,
Patyi Norbert jászszentlászlói, Varga Ferencné szanki lakost 2017. március 01. napjától 2020.
szeptember 04. napjáig megválasztotta.
Patyi Norbert - alpolgármester - bejelentette személyes érintettségét, és kijelentette, hogy
nem vesz részt a szavazásban.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
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101/2017. (IV.27.) határozat
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft felügyelőbizottsági tagjának
megválasztása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120
Kiskunmajsa, Fő utca 66.) taggyűlése által meghozott 1/2017.(III.01.)
számú taggyűlési határozatot, mely szerint a taggyűlés a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak:
Rávai Mónika Éva, 6120 Kiskunmajsa, Széchenyi utca 31. szám 1. em. 2.
ajtó alatti lakost, Patyi Norbert, 6133 Jászszentlászló, Tavasz utca 28. szám
alatti lakost, és Varga Ferencné, 6131 Szank, Rákóczi utca 35. szám alatti
lakost, 2017. március 01. napjától 2020. szeptember 04. napjáig
megválasztotta.
Felelős: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: Azonnal
Nagy András - polgármester - Képviselő-testület általi jóváhagyásra javasolja a
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése
által meghozott 2/2017.(III.01.) számú taggyűlési határozatot, mely szerint a taggyűlés a
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálatával Juhász
Imréné (könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002168.) 6100 Kiskunfélegyháza, Fűzfa utca
18. szám alatti lakost 2017. március 01. napjától 2018. május 31. napjáig megbízza.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
102/2017. (IV.27.) határozat
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft állandó könyvvizsgáló
megbízása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120
Kiskunmajsa, Fő utca 66.) taggyűlése által meghozott 2/2017.(III.01.)
számú taggyűlési határozatot, mely szerint a taggyűlés a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálatával Juhász
Imréné (könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002168.) 6100
Kiskunfélegyháza, Fűzfa utca 18. szám alatti lakost 2017. március 01.
napjától 2018. május 31. napjáig megbízza.
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Felelős: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: Azonnal
17/3 Dongér-Kelőér Egyesület megalakítása.
Nagy András - polgármester - megkeresés érkezett, hogy Jászszentlászló Község
Önkormányzata a Dongér-Kelőér Egyesületbe 1000.-Ft tagdíj megfizetése mellett lépjen be.
Javasolja Képviselő-testület támogassa az Egyesület kérelmét.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
103/2017. (IV.27.) határozat
Dongér-Kelőér Egyesület megalakítása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tagként
belép a Dongér-Kelőér Egyesületbe. Képviselő testület hozzájárul az 1000.Ft tagdíj megfizetéséhez.
A kiadás fedezete Jászszentlászló Község Önkormányzatának 3/2017. (II.
24.) önkormányzati rendelet általános tartalék előirányzata.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
Az Egyesület kérelmezi, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá, hogy székhelyüket a
Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatt - Művelődési ház - jegyeztessék be. Javasolja, hogy
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testület járuljon hozzá a székhely
bejegyzéséhez.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
104/2017. (IV.27.) határozat
Dongér-Kelőér Egyesület székhely
bejegyzéshez hozzájárulás
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul,
hogy a Dongér Kelőér Egyesület székhelyeként Jászszentlászló, Kossuth u.
7. sz. alatti cím kerüljön bejegyzésre.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
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17/4 Kiskunfélegyházi Kőfaragó Fesztiválon való részvétel.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - Jászszentlászló Község Önkormányzat részt vesz a 2017.
május 20. napján Kiskunfélegyházán megrendezésre kerülő Kőfaragó Fesztiválon. Mivel az
Önkormányzat bemutatkozó sátor felállítását vállalta, ahol kínálásra is lesz lehetőség a
szervezők felajánlották, hogy 50.000.-Ft támogatás megítélése esetén Jászszentlászló Község
Önkormányzata is választhat az elkészült pályaművek közül. Javasolja az Önkormányzat a
Kiskunfélegyházi Kőfaragó Fesztivál megrendezéséhez 50.000.-Ft összegű támogatással
járuljon hozzá, melynek fedezete Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2017. évi
költségvetése.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
105/2017. (IV.27.) határozat
Kiskunfélegyházi Kőfaragó Fesztivál támogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Kiskunfélegyházi Kőfaragó Fesztivál megrendezésének költségéhez
50.000.-Ft összeg támogatást biztosít.
A támogatás fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Általános tartalék előirányzata.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a támogatási megállapodás aláírására
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 31. támogatási megállapodás megkötésére
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
Mivel több felvetés nem hangzott el az ülést berekesztette.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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