Jegyzőkönyv
Készült:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június
29-én 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:
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 akadályoztatása miatt nem tud részt venni a Képviselő-testületi
ülésen, ezért Patyi Norbert alpolgármester vezeti az ülést.
Patyi Norbert – alpolgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, 6 fő megjelent (86%)
A Meghívóban szereplő napirendek közé javasolja felvenni az alábbi pontot:
3.

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete …../2017. (…..…..)
önkormányzati rendelete a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól.
(Írásbeli előterjesztés)

A napirend többi pontjának sorszáma eggyel emelkedik.
Az írásbeli előterjesztés anyaga kiosztásra került a képviselőknek.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat
2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló ../2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
2. Jászszentlászló
Önkormányzata
Képviselő-testületének.../2017.
(VI.
30.)
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)
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3. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete…../2017. (…..…..)
önkormányzati rendelete a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól.
(Írásbeli előterjesztés)
4. Beszámoló a Homokhátsági Regionális
Társulás2016. évi működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)

Hulladékgazdálkodási Önkormányzat

5. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
6. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett 2016. évi
tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
7. Egyebek.
8. "Jászszentlászló Községért" kitüntetés adományozása
(Szóbeli előterjesztés)
Zárt ülés
9. Szociális kérelem elbírálása
(Szóbeli előterjesztés)
Zárt ülés
1. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2017. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Patyi Norbert - alpolgármester: - 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.
Patyi Norbert – alpolgármester - 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 - előterjesztés szerinti 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
15/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
2. Napirendi pont
Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (VI. 30.)
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)
Patyi Norbert – alpolgármester - 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.
Patyi Norbert – alpolgármester - javasolja Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezetet fogadja el.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3.

Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete …../2017.
(…..…..) önkormányzati rendelete a településrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól.
(Írásbeli előterjesztés)

Patyi Norbert - alpolgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők, amely az ülés megkezdésekor kiosztásra került. A települési
arculati kézikönyv elkészítésének első lépése a településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása.
Javasolta az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

3

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló
17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
4. Napirendi pont
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzat
Társulás
2016. évi működéséről
(Írásos előterjesztés)
Patyi Norbert – alpolgármester – Javasolja a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámoló
elfogadását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
122/2017. (VI. 29.) sz. határozat
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről
szóló beszámoló jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2016. évi működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy András polgármester

5. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Patyi Norbert – alpolgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az írásbeli
előterjesztés anyaga teljes körű. Javasolja a Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulása 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót Képviselő-testület
hagyja jóvá.
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Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
123/2017. (VI. 29.) határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulás működéséről
szóló beszámoló
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a polgármester által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 93 §. 14. pontja, illetve Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulásának Társulási megállapodása 14. pontja
alapján előterjesztett beszámolóját a Társulási tanácsában végzett
tevékenységéről.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. június 30.
6.

Napirendi pont
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett
2016. évi tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)

Patyi Norbert – alpolgármester – elmondta, hogy az írásbeli előterjesztés részletesen
tartalmazza a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett
munkát. Javasolja a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót Képviselő-testület hagyja jóvá.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
124/2017. (VI. 29.) határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás működéséről szóló beszámoló
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a polgármester által, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 93.§ 14. pontja, illetve a
Kiskunmajsai
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Társulási
Megállapodásának III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján előterjesztett
beszámolóját a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységről.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. június 30.
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7. Napirendi pont
Egyebek
Képviselő-testület a munkát zárt ülés keretében folytatta.

K. m. f.

Patyi Norbert
alpolgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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