JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 28án 15 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András
Patyi Norbert
Dr. Hajagos-Tóth Sándor
Hajagos-Tóth István
Mészáros László
Sütőné Kővágó Margit
Tóthné Frank Anikó

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. A képviselők 100% megjelent
az ülés határozatképes. Az ülés napirendjének a meghívó szerinti napirendet javasolja
elfogadni.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el:
1.

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

2.

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat
2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló ../2017. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

3.

Jászszentlászló Község Önkormányzat …/2017. (…..) önkormányzati rendelete a
helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

4.

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének I. számú
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

5.

Döntés Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
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6. A 2017. évi közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslattétel
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

7.

Katona Lajosné önkormányzati bérlakási iránti kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

8.

Egyebek.

9.

Szociális kérelmek elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
1. 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. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.
Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a
képviselő-testület tagjait, hogy Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Nagy András - polgármester - Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és
tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosítását hagyják jóvá.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
142/2017. (IX. 28.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésnek módosítása
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
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
Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

a

61.842. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
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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

38.820.000.- Ft
8.744.000.- Ft
14.228.000.- Ft
50.000.- Ft

Határidő: 2017. december 31.
Felelősök: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
2. Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) rendeletének módosításáról
szóló ./2017. (.........) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
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 - előterjesztés szerinti formában
és tartalommal történő - elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
19/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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3. Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzat …/2017. (…..) önkormányzati rendelete
a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - Ismertette a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról szóló rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet
jóváhagyását az előterjesztés szerinti tartalommal és formában..
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló 20/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
4. Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 1.
számú módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - Ismertette Jászszentlászló Község Önkormányzata 2017. évi
közbeszerzési tervének l. számú módosításáról készült előterjesztést Képviselő-testület
tagjaival. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal és
formában.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
143/2017. (IX.28.) határozata
Jászszentlászló Község Önkormányzat
2017. évi közbeszerzési tervének I. számú módosítása
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján az
előterjesztés mellékletét képező 2017. évi közbeszerzési terv I. számú
módosítását elfogadja, és honlapján közzéteszi.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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5. Napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - Az önkormányzat évek óta csatlakozik a "Bursa Hungarica"
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. Javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozattervezet jóváhagyását.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
144/2017. (IX. 28.) határozat
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj
pályázathoz való csatlakozásról
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához.
Az „A” típusú (két egymást követő tanulmányi félévre) és „B” típusú (hat
egymást követő tanulmányi félévre) pályázati kiírás közzétételét elrendeli.
Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2017. október 2. napja. A
pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7. napja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. október 2.,Csatlakozási nyilatkozat beküldése
2017. november 7., Pályázatok benyújtása
6. Napirendi pont
A 2017. évi közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslattétel
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - korábbi évek gyakorlatának megfelelően november hónapban
kerül sor a közmeghallgatás megtartására. Javasolja az előterjesztésben szereplő időpont
jóváhagyását. A közmeghallgatás időpontja 2017. november 16. csütörtök lesz, november 17.
pénteken Települési Arculati Kézikönyvről települési fórumot tartanak.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
145/2017. (IX. 28.) határozat
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi
közmeghallgatás időpontját 2017. november 16. napján 17 órára hirdeti meg
a Művelődési Házba.
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Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
7. Napirendi pont
Katona Lajosné önkormányzati bérlakás iránti kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - ismertette Katona Lajosné önkormányzati bérlakás iránti
kérelmét.
Nem támogatja a lakás bérbeadását, hiszen az Önkormányzatnak egy szabad lakása van,
amely sportpálya gondnoki lakás is egyben. Olyan személyt keresnek bérlőnek aki a gondnoki
teendőket is ellátja. Egyetlen szabad lakása van az Önkormányzatnak.
Javasolja Katona Lajosné Jászszentlászló, Felsőtanya 30 szám alatti lakos bérlakás kérelmét
Képviselő-testület ne támogassa.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
146/2017. (IX. 28.) határozat
Katona Lajosné önkormányzati bérlakás
iránti kérelme
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Katona
Lajosné 6133 Jászszentlászló, Felsőtanya 30. szám alatti lakos bérlakás
iránti kérelmét nem támogatja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. október 15. , a tájékoztatásra
8. Napirendi pont
Egyebek
8/1. Thorma János Múzeum támogatási kérelme.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - ismertette a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma
János Múzeuma kérelmét. A Jászkunság 1699-ben című könyv megjelenésével kapcsolatban
keresték meg az Önkormányzatot. A kiadvány a tervek szerint 2017. novemberében jelenik
meg. Szeretnék Jászszentlászló Községet is az előfizetők között szerepeltetni, tíz példány
megrendelése esetén 2.500.-Ft/db áron juthatnak a 160 oldalas színvonalas kiadványhoz. Az
Önkormányzat meg fogja rendelni a tíz példányt.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat hozatal
nélkül tudomásul vette.
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8/2. VP-6.7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat előleg igénylése.
(Írásbeli előterjesztés kiosztásra került)
Nagy András - polgármester - Jászszentlászló Község Önkormányzata 1776303661
projektazonosító számú támogatási kérelme támogatást nyert a településképet meghatározó
külső épületek rekonstrukciójára a VP-6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámon megjelent felhívás
alapján. Az Önkormányzat előleget igényel, melyről készül az előterjesztésben szereplő
határozat tervezet. Az anyag összeállítására a meghívó kiküldését követően került sor, ezért az
egyebek napirendben tárgyalják. Minden képviselő elolvashatta az előterjesztést, javasolja a
határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
147/2017. (IX.28.) határozat
VP-6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú
Településképet meghatározó épületek
külső rekonstrukciója pályázati előleg igénylése
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata 1776303661 projektazonosító
számú támogatási kérelme támogatást nyert a településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciójára a VP-6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámon
megjelent felhívás alapján.
A támogatott projekt főbb adatai:
- A projekt címe: Településképet meghatározó épületek Jászszentlászlón
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 6133 Jászszentlászló,
Dózsa György utca 8.
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 1
A projekt forrásai:
- A projekt teljes költsége: 27.274.240 Ft
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége:
26.017.898 Ft
- A projekt nem elszámolható költségei összesen: 1.256.342 Ft
- Támogatás összege: 23.416.106 Ft
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű
összege: 3.858.134 Ft,
- A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő: 1.256.342 Ft
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Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy előleg kifizetési kérelmet nyújt be az Irányító hatósághoz 11.708.053
Ft összegre.
Az önkormányzat a 23.416.106 Ft támogatási összeghez az önerőt saját
forrásból biztosítja 3.858.134 Ft összegben, azt a költségvetésből elkülöníti.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Folyamatos
Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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