Jegyzőkönyv
Készült:

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május
25-én 14 30 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 az ülés
megjelenése 100%.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Jászszentlászló Község Önkormányzat .. /2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete az
anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
2. Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (V. 26.)
önkormányzati rendelete Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselőtestületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
3. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi beszámolója
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
4. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi költségvetéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
5. Kovács Kitti Jászszentlászló, Békásparti dülő 48. szám alatti lakos önkormányzati
bérlakás kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
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6. Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
munkájáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
7. Tájékoztatás Polgármester 2017. évi szabadság ütemtervéről
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
8. Alkotmány utca gyalogos átkelőhely villamos kiviteli munkák megrendelése
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
9. Egyebek.

1. Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzat .. /2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Javasolja Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól szóló ../2017 (V. 26.) rendelettervezetének elfogadását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
2. Napirendi pont
Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (V. 26.)
önkormányzati rendelete Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselőtestületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - ismertette Képviselő-testület tagjaival a képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet anyagát.
Tóthné Frank Anikó - képviselő - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Ügyrendi
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadását javasolja.
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Nagy András – polgármester - javasolja Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezetet fogadja el.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Napirendi pont
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi beszámolója
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi beszámolójának jóváhagyását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
110/2017. (V. 25.) határozat
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft 2016. évi beszámolója
Határozat
Jászszentlászló Község Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves
beszámolóját, a közhasznúsági jelentését és a könyvvizsgálói jelentését.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 31.
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4. Napirendi pont
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi költségvetéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - ismertette a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft 2017. évi költségvetéséről készült előterjesztés anyagát.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
111/2017. (V. 25.) határozat
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft 2017. évi költségvetéséről
Hatá rozat
Jászszentlászló Község Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Kistérségi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetési tervét az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. május 31.
5. Napirendi pont
Kovács Kitti Jászszentlászló, Békásparti
önkormányzati bérlakás kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)

dülő

48.

szám

alatti

lakos

Nagy András – polgármester - ismertette az előterjesztés anyagát. Támogatja az
előterjesztésben szereplő A. határozat-tervezet elfogadását, mely szerint az Önkormányzati
tulajdonban lévő Dózsa György u. 38. szám alatti 37 nm nagyságú lakás bérlőjének kijelöli
Kovács Kitti Jászszentlászlói lakost.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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112/2017. (V. 25.) határozat
Kovács Kitti önkormányzati bérlakás
kérelme
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti 37 m 2 –es önkormányzati
lakás bérlőjeként Kovács Kitti Jászszentlászló, Békásparti dülő 48. szám
alatti lakost jelölje ki.
A bérleti szerződés időtartama 2017. június 1 – 2018. május 31.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. június 15., bérleti szerződés megkötésére
6. Napirendi pont
Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
munkájáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - ismertette képviselő-testület tagjaival a jegyzői beszámoló
anyagát. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
113/2017. (V. 25.) határozat
Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról.
Határozat
Jászszentlászló Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászszentlászló
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 26.)
önkormányzati rendelete 60. §. (2) bekezdés b, pontja alapján a jegyző által
készített a Hivatal munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint
elfogadja.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: Azonnal.
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7. Napirendi pont
Tájékoztatás Polgármester 2017. évi szabadság ütemtervéről
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a szabadság
igénybevétele a Polgármester 2017. évi szabadság ütemtervében meghatározottak szerint
történt.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal
nélkül tudomásul vette.
8. Napirendi pont
Alkotmány utca gyalogos átkelőhely villamos kiviteli munkák megrendelése
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - a Jászszentlászló, Alkotmány utcai gyalogos átkelőhely
villamos kiviteli munkák elvégzésére két ajánlatot kért az Önkormányzat. Az ERZOL 2000
Kft ajánlata szerint 1.138.817.-Ft + ÁFA összeggel végzik el a munkálatokat, az ILST
Hungary Kft ajánlata szerint 1.475.800.-Ft. Javasolja a munkálatokkal a kedvezőbb ajánlatot
beadó ERZOL 2000 Kft megbízását a villamos kiviteli munkák elvégzésével.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
114/2017. (V. 25.) határozat
Alkotmány utca gyalogos átkelőhely
villamos kiviteli munkák megrendelése
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Jászszentlászló, Alkotmány utca gyalogos átkelőhely villamos kiviteli
munkák elvégzésével megbízza a ERZOL 2000 Kft Szeged, Körtöltés u. 38.
vállalkozást. A munkálatok teljes költsége 1.138.817.-Ft + ÁFA.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
A kiadás fedezete Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2/2017. (II,.
24. ) önkormányzati rendelete Általános tartalék előirányzata.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
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9. Napirendi pont
Egyebek.
9/1. TOP -2.1.3-15 jelű Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
felhívás keretében kötött Konzorciumi együttműködési megállapodás felbontása.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - A Jászszentlászló csapadékvíz és vízvisszatartó rendszer
rekonstrukció V. ütem, TOP-2.1.3-15 számú pályázat benyújtására 2016. évben került sor. A
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala, mint konzorciumi partner, a pályázatban a
„közbeszerzési eljárás lefolytatása” megnevezésű tevékenység megvalósítását vállalta. Ezt
követően a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
70. § (1) bekezdés b) pontja a nemzeti közbeszerzési értékhatárt 2017. január 1-jétől 2017.
december 31-éig az építési beruházás esetében 25 millió forintban határozta meg.
A pályázatban tervezett építési beruházás becsült értéke nem éri el a 25 millió forintot, azaz a
nemzeti közbeszerzési értékhatárt, ezért a pályázat megvalósítása során – jelenlegi
ismereteink szerint - közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kerül sor, így a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Hivatala által vállalt tevékenység megvalósítására sem kerülhet sor,
ezért a konzorciumban történő részvétele nem indokolt.
Fentiekre tekintettel javasolja, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzatai Hivatallal, mint korzorciumi partnerrel a TOP-2.1.3-15 Települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című projekt keretében a Jászszentlászló
csapadékvíz és vízvisszatartó rendszer rekonstrukció V. ütem bonyolítása tárgyában kötött
konzorciumi együttműködési megállapodást felbontását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
115/2017. (V. 25.) határozat
Konzorciumi együttműködési
megállapodás felbontása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BácsKiskun Megyei Önkormányzatai Hivatallal, mint konzorciumi partnerrel a
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése című
projekt keretében a Jászszentlászló csapadékvíz és vízvisszatartó rendszer
rekonstrukció V. ütembonyolítása tárgyában kötött konzorciumi
együttműködési megállapodást felbontja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
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9/2. Települési arculati kézikönyv elkészítése.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - A települési arculati kézikönyv megalkotása kötelező, ezért
Patkós Zsolt Társulási Tanács elnöke felkérte az Építészműhely Kft-nél, Szilbelhorn Erzsébet
tervezőt, tegyen ajánlatot a Kistérség mindegyik településének arculati kézikönyve
elkészítésére. Jászszentlászló Község Önkormányzata esetében az ajánlott ár bruttó 800.000.Ft, melyből 10% kedvezményt kap a település. Az Önkormányzatoknak külön kell
megállapodást kötnie az Építésműhely Kft-vel a Települési arculati kézikönyv megalkotására.
Javasolja Jászszentlászló Község Önkormányzata a Települési arculati kézikönyv előkészítési
munkáival bízza meg az Építészműhely Kft Kecskemét, Wesselényi u. 1. tervező irodát.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
116/2017. (V. 25.) határozat
Települési arculati kézikönyv
elkészítése
Határozat
Jászszentlászló Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési arculati
kézikönyv elkészítésével megbízza az Építészműhely Kft Kecskemét
Wesselényi u. 1. sz. alatti tervező irodát. A vállalkozói díj bruttó 720.000.Ft.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vállalkozói
szerződést érintett vállalkozással kösse meg.
A Települési arculati kézikönyv elkészítésének forrása Jászszentlászló
Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017.
(II. 24.) önkormányzati rendelet Általános tartaléka.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal.
9/3 Önkormányzat szabad pénzeszközének lekötése.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - Jászszentlászló Község Önkormányzata Magyar
Államkötvényben lévő befektetése lejár. Javasolja, hogy a felszabaduló pénzeszközt,
kamataival együtt tőkegarantált Magyar Államkötvénybe fektessék. A futamidő 12 hónap.
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Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
117/2016. (V. 25.) határozat
Tőkegarantált Magyar Államkötvény vásárlása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat szabad pénzeszközét 40.000.000.-Ft értékben
tőkegarantált Magyar Államkötvénybe fekteti. A lekötés időtartama
12 hónap.
Határidő: 2017. június 16.
Felelős: Nagy András polgármester

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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