Jegyzőkönyv
Készült:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 24én 15 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

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

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, 7 fő megjelent (100%)
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1.

TOP-5.3.1-16 elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó
konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

2.

Megbízási szerződés TOP.3.2.1-16 pályázat előkészítése tárgyában
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

3. Jászszentlászló-Csengele összekötőút nyomvonal rendezése céljából területvásárlás.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
4.

Temető üzemeltetésre beérkezett pályázatok elbírálása.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
Zárt ülés.

5. Egyebek.
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1. Napirendi pont.
TOP-5.3.1-16 elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó
konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András
- polgármester - ismertette Képviselő-testület tagjaival az írásbeli
előterjesztés anyagát.
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
131/2017.(VII. 24.) határozat
TOP-5.3.1-16 pályázat
benyújtásáról
Határozat
1. Jászszentlászló
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16)
elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi
megállapodás aláírásának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és támogatja a
megvalósítani kívánt pályázatot, annak benyújtásával egyetért.
2. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a benyújtandó pályázat konzorciumának vezetője Szank
Községi Önkormányzat, képviseletében Patkós Zsolt polgármester legyen.
3. Jászszentlászló
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedéseket megtegye, és a pályázat benyújtásához szükséges
konzorciumi megállapodást aláírja.
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Nagy András - polgármester

2. Napirendi pont.
Megbízási szerződés TOP.3.2.1-16 pályázat előkészítése tárgyában
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - javasolja, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata a
TOP3.2.1-16 pályázat előkészítési munkáira megbízási szerződést kössön a PANEL SOLAR
Kft-vel. A megbízási szerződés az írásbeli előterjesztésben szerepel, javasolja annak
elfogadását. Képviselő-testület hatalmazza fel a megbízási szerződés megkötésével.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
132/2017.(VII. 24.) határozat
TOP-3.2.1-16 pályázat előkészítése tárgyában
megbízási szerződés megkötése.
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete TOP-3.2.1-16
pályázat előkészítési tárgyában megbízási szerződést köt a PANEL
SOLAR Kft. Budapest, Temesvár u. 20. megbízottal.
Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy a
Megbízási szerződést megkösse.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal.

3. Napirendi pont
Jászszentlászló-Csengele összekötőút nyomvonal rendezése céljából területvásárlás.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - korábbi képviselő-testületi üléseken már tárgyalták a
Csengelei út nyomvonalának kijavítása tárgyában szükséges lépéseket. Az ügy halad előre a
megfelelő mederben, azonban Jászszentlászló Község Önkormányzatának a nyomvonal
kiigazítása céljából szükséges, hogy területeket vásároljon magánszemély tulajdonosoktól.
Javasolja, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata a terület megosztása után a 040/61
hrsz. alatt található 0,5455 ha nagyságú területet 350.000.-Ft vételárért vásárolja meg Zsibrita
Lászlóné Rákóczi u. 31. szám alatti lakostól.
A 040/17 B részlet 0,1147 ha nagyságú területet, valamint a 040/41 B részlet 0,0819 ha
nagyságú területet vásárolja meg 50.000.-Ft vételárért Balázs Károly Kiskunmajsa Iparhegyi
utca 15. szám alatti lakostól.
Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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133/2017.(VII. 24.) határozat
Jászszentlászló-Csengele összekötőút
nyomvonal kijavításhoz szükséges területek megvásárlása

Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászló-Csengele összekötőút nyomvonalának kiigazítása érdekében
megvásárolja a Jászszentlászló külterület 040/61 hrsz. alatt található
0,5455 ha nagyságú területet - megosztás után - 350.000.-Ft
(Háromszázötven ezer forint) vételárért Zsibrita Lászlóné Rákóczi u. 31.
szám alatti lakostól.
Megvásárolja továbbá a Jászszentlászló külterület 040/17 B részlet 0,1147
ha nagyságú területet, valamint a Jászszentlászló külterület 040/41 B részlet
0,0819 ha nagyságú területet 50.000.-Ft (Ötven-ezer forint) vételárért Balázs
Károly Kiskunmajsa Iparhegyi utca 15. szám alatti lakostól.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vételi
szerződéseket érintett földtulajdonosokkal, valamint az ingatlannyilvántatási bejegyzéshez szükséges dokumentumokat aláírja.
A földvásárlás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2017. évi
költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) Önkormányzati rendelet
Általános tartalék előirányzata.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
4. Napirendi pont.
Temető üzemeltetésre beérkezett pályázatok elbírálása.
(Szóbeli előterjesztés)
Zárt ülés.
5. Napirendi pont
Egyebek.
Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az
Önkormányzatot megkereste a Catel Kft Kiskunmajsáról. A Catel Kft tulajdonosa Holik János
nyugdíjba vonul, ezért értékesíteni kívánja a stúdió felszerelését, valamint átadja a frekvenciát
az Önkormányzat részére. Erről tárgyalásokat kezdeményeztek a napokban. Mindenképpen
érdemes az ajánlaton elgondolkodni, hiszen amennyiben helyet tudnak biztosítani a stúdió
felszereléseinek egy szakember is rendelkezésre áll, aki rendelkezik a megfelelő
szakértelemmel. Az önkormányzat rendezvényeit megörökíthetnék, sok olyan műsort
készíthetnének ami a falu életében jelentős eseményeket örökíti meg. Kistérségi szinten is
tárgyalásokat kezdeményez a kérdésben. Nem arról van szó, hogy az Önkormányzat
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működteti a Catel TV-t, hanem arról van szó, hogy a stúdió felszerelését vásárolják meg,
amely segítségével műsorokat lehet készíteni.
Ezt gondolatébresztésnek szánta, a kérdésre még visszatérnek.
Képviselő-testület a tájékoztatást határozat hozatal nélkül tudomásul vette.
Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Berczeliné Csúri Edit pedagógus bejelentette,
hogy 2017. augusztus 7. napjától a pedagógusi munkát a Szanki Általános Iskolában folytatja
tovább. Berczeliné megköszönte az Önkormányzat támogatását, mellyel az iskolai munkáját
segítették. Sok sikert kívánnak Berczeliné Csúri Editnek a további munkájához.
Képviselő-testület a tájékoztatást határozat hozatal nélkül tudomásul vette.
Nagy András polgármester az ülést berekesztette.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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