Jegyzőkönyv
Készült:

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február
28-án 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
Tóthné Frank Anikó képviselő
Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott.

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, 100%-os megjelenés.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat
2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló ./2018. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
3. Adósságok keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
4. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi költségvetésének jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat
2018. évi költségvetését megállapító ./2018 (…….) önkormányzati rendelet-tervezet
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
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6. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati
tisztviselők juttatásairól szóló ../2018. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet
jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
7. Kiskunfélegyházi Mentőállomás támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
8. Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
9. 2018. évi igazgatási szünet elrendelése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
10. VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása” című pályázat
benyújtása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
11. Megbízási szerződés megkötése pályázat beadására
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
12. Kerékpárútszakaszok kezelői feladatainak átadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
13. Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakási iránti kérelem
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
14. Kis-Szabó Norbert Önkormányzati bérlakás kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
15. Helyi civil szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
16. Helyi önszerveződő civil közösségek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázati
felhívás
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
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17. Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Tóthné Frank Anikó Ügyrendi Bizottság elnöke
18. Egyebek.
19. Szociális tárgyú kérelem elbírálása
Zárt ülés.
20. Javaslat Jászszentlászló községben működő szavazókörök szavazatszámláló bizottság
tagjainak, póttagjainak megválasztására
Zárt ülés.
1. Napirendi pont.
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosítása
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Az indoklás teljes körűen bemutatja a határozat-tervezet
tartalmát.
Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a
képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatásra alkalmasnak találja és támogatja
jóváhagyását.
Nagy András – polgármester – Megköszönte elnök asszony hozzászólását, javasolja a
határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
11/2018. (II. 28.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének 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.

3

1.)Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését
61.842. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek

280.000.- Ft
93.000.- 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

38.820.000.- Ft
8.744.000.- Ft
14.177.000.- Ft
50.000.- Ft
51.000.- Ft

Határidő: 2018. február 28.
Felelősök: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
2. Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2018. (........) 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 jóváhagyását.
Nagy András – polgármester - mivel több kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselőtestületnek a rendelet-tervezet írásbeli formában és tartalommal történő elfogadását.
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat
2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3. Napirendi pont
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András - polgármester: - ismertette az írásbeli előterjesztést a Képviselő-testület
tagjaival. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
Sütőné Kővágó Margit- képviselő – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a határozat-tervezetet
megtárgyalta.
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzata
nem
tervez
hitelt
kötelezettségvállalást, kölcsönt az elkövetkező három évben, ami nagyon örvendetes.
Bizottság az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettségeinek 2019-2021. évre várható összegeit javasolja elfogadásra,
Képviselő-testület általi megvitatásra.
Nagy András - polgármester: - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
12/2018. (II. 28.) határozat
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján az
önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét „e Ft-ban” az
alábbiak szerint fogadja el a 2019-2021. költségvetési évekre:
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Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három
évben

Megnevezés

2019. év

2020. év

2021. év

Helyi és települési adóból származó
bevétel

67.848

67.848

67.000

Az önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyoni
értékű
jog
értékesítéséből
és
hasznosításából származó bevétel

4.943

4.943

4.200

600

600

350

73.391

73.391

71.550

36.695,5

36.695,5

35.775

Osztalék,
koncessziós
hozambevétel

díj

és

Tárgyi eszköz és immateriális jószág,
részvény,
részesedés,
vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
Bírság, pótlék és díjbevétel
Kezességvállalással
garanciavállalással
megtérülés

illetve
kapcsolatos

Saját bevételek összesen
Saját bevételek 50 %-a
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a
folyósítás napjától a végtörlesztés
napjáig,
és
annak
aktuális
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak
névértéke, egyéb értékpapír esetén
annak vételára
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Váltó kibocsátása a kibocsátás
napjától a beváltás napjáig, és annak a
váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó
értéke
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje
alatt, és a lízingszerződésben kikötött
tőkerész hátralévő összege
A
visszavásárlási
kötelezettség
kikötésével megkötött adásvételi
szerződés eladói félként történő
megkötése – ideértve a valódi penziós
és óvadéki repóügyleteket is – a
visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább 365
nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés és a még ki nem fizetett
ellenérték
Hitelintézetek által, származékos
műveletek
különbözeteként
és
Államadósság kezelő Központ Zrt-nél
elhelyezett fedezeti betétek és azok
összege
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a
folyósítás napjától a végtörlesztés
napjáig,
és
annak
aktuális
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak
névértéke, egyéb értékpapír esetén
annak vételára
Váltó

kibocsátása

a

kibocsátás
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napjától a beváltás napjáig, és annak a
váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó
értéke
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje
alatt, és a lízingszerződésben kikötött
tőkerész hátralévő összege
A
visszavásárlási
kötelezettség
kikötésével megkötött adásvételi
szerződés eladói félként történő
megkötése – ideértve a valódi penziós
és óvadéki repóügyleteket is – a
visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább 365
nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés és a még ki nem fizetett
ellenérték
Hitelintézetek által, származékos
műveletek
különbözeteként
és
Államadósság kezelő Központ Zrt-nél
elhelyezett fedezeti betétek és azok
összege
Tárgyévben
keletkezett,
illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

36.695,5

36.695,5

35.775

Saját bevételek 50 %-a csökkentve az
összes fizetési kötelezettséggel

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: folyamatos
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4. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András - polgármester: - Ismertette a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetéséről készült írásbeli előterjesztés anyagát.
Sütőné Kővágó Margit - képviselő – Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozattervezethez. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetését megállapító határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában
és tartalommal.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
13/2018. (II. 28.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetésének jóváhagyása
Határozat
1.) Jászszentlászló Község Önkormányzatok Képviselő-testülete és
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetését
61.832 .000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
határozza meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
működési bevétele
- közhatalmi bevételek
Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás

60.746.000.- Ft

Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- beruházások

43.247 .000.- Ft
8.846.000.- Ft
9.612.000.- Ft
127.000.- Ft

986.000.- Ft
100.000.- Ft
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3.) A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét 2018. évben nyitó
13 főben, záró 13 főben határozza meg.
4.) A Közös Hivatal a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt a
dolgozók által választott formában (készpénz kifizetés, SZÉP kártya),
melynek összege évi bruttó 200.000 Ft/fő.
5.) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2018. évben havonta 1.000 Ft/fő
összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely egy összegben (november
hónapban) kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.
6.) A Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e határozat 1. számú
melléklete szerint állapítják meg.
7.) A Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselőtestületei által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között az átcsoportosításról
a Jegyző saját hatáskörben dönt.
8.) A
képviselő-testületek
megbízzák
Jászszentlászló
Község
Önkormányzatának polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésének Jászszentlászló Községi Önkormányzata 2018. évi
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
9.) A Képviselő-testületek megbízzák Móricgát Község Önkormányzatának
polgármesterét, hogy gondoskodjon a Közös Önkormányzati Hivatal
finanszírozásának Móricgát Község Önkormányzata 2018. évi
költségvetésébe való beépítéséről.
10.) Az intézmény finanszírozása a következők szerint kerül
meghatározásra:
Összes kiadás:
61.832.000.- Ft
Összes bevétel:
Különbség:
60.746.000.- Ft
Ebből:
- Központi költségvetési támogatás
- Csak Jászszentlászlót terheli
Lakosság arányos megosztás:
- Móricgát hozzájárulása
483 fő
- Jászszentlászló
2.504 fő

- 1.086.000.- Ft

41.266.000.- Ft
4.040.000.- Ft
16,2 %
83,8 %

2.501.000.- Ft
12.939.000.- Ft
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11.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő:2018. december 31.
Felelősök: Nagy András
polgármester
Valentovics Beáta jegyző

5. Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító ./2018. (…….)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András - polgármester: - ismertette Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2018.
évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet anyagát. .
Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke - tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Úgy
látják, hogy a bevételek és a kiadások reálisan lettek megtervezve. Bizottság az előterjesztés
szerinti rendelet-tervezetet megvitatásra alkalmasnak találta, javasolja elfogadását.
Nagy András - polgármester - Mivel több hozzászólás nem hangzott el javasolja
Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító rendelet-tervezet
jóváhagyását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító szóló
3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
6. Napirendi pont
Jászszentlászló
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló ./2018. (…..) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Támogatja a rendelet elfogadását.
Mivel kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet írásbeli
formában és tartalommal történő elfogadását.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló
4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

7. 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 2018. évi költségvetését
megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Általános tartalék előirányzata.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
14/2018. (II. 28.) 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
A támogatás fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
Általános tartalék előirányzata.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a támogatási megállapodás aláírására
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2018. május 31. támogatási megállapodás megkötésére
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8. Napirendi pont
Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Ismertette a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság kérelmét. Javasolja a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság részére 100.000.-Ft
támogatás megítélését. A támogatás fedezete Jászszentlászlói Község Önkormányzat 2018.
évi költségvetésének Általános tartalék előirányzata.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
15/2018. (II. 28.) határozat
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BácsKiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi
Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága részére 100.000,-Ft, azaz Egyszáz -ezer
forint támogatást biztosít. A támogatás fedezete Jászszentlászlói Község
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének Általános tartalék előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. március 31., támogatási szerződés aláírására

9. Napirendi pont
2018. évi igazgatási szünet elrendelése
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal. A lakosság is megszokta a szünetet, támogatja az előterjesztést.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
16/2018. (II. 28.) határozat
2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Határozat
1. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdése valamint közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az
igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő
egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet 13. § alapján a Jászszentlászlói Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére
2018. augusztus 13. napjától 2018. augusztus 17. napjáig
valamint
2018. december 17. napjától 2018. december 31. napjáig
igazgatási szünetet rendel el.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2018. december 31.
2. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Jegyzőt,
hogy az igazgatási szünet idejére, a Közös Hivatalban
foglalkoztatott dolgozók részére a rendes szabadságot adja ki, az ügyelet
rendjét határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet
elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa.
Felelős : Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2018. május 31.

10. Napirendi pont
VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása” című
pályázat benyújtása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - ismertette az előterjesztés anyagát Képviselő-testület
tagjaival. Támogatja az előterjesztés elfogadását. Javasolja hogy Jászszentlászló Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési
rendezvények támogatása” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be 2.000.000 ,-Ft
értékben. Képviselő-testület hatalmazza fel a pályázati dokumentáció aláírására,.
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
17/2018. (II.28.) határozat
VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása”
című pályázat beadása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása” című felhívásra
támogatási kérelmet nyújt be 2.000.000 ,-Ft értékben.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására,.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Megbízási szerződés megkötése pályázat beadására
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Az előző napirendi pontban tárgyalt "Települési
rendezvények támogatása" című pályázat előkészítésére megbízási szerződés megkötését
javasolja a SOM-TAN Kft-vel (2943 Bábolna, Dr. Köves János u. 2. adószám: 14315204-211). A megbízási díj összege 207.500,-Ft +Áfa. Javasolja az írásbeli előterjesztésben foglalt
határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
18/2018. (II.28.) határozat
Megbízási szerződés megköt SOM-TAN Kft-vel
pályázat beadására
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása” című pályázat
előkészítésére megbízási szerződést köt a SOM-TAN Kft-vel (2943
Bábolna, Dr. Köves János u. 2. adószám: 14315204-2-11). A megbízási díj
összege 207.500,-Ft +Áfa.
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírásával.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. március 15, megbízási szerződés megkötésére
12. Napirendi pont
Kerékpárútszakaszok kezelői feladatainak átadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - ismertette a kerékpárútszakaszok kezelői feladatainak
átadásáról szóló előterjesztés anyagát. A kerékpárút kezelése komoly terhet jelent, támogatja
az előterjesztés szerinti határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
19/2018. (II.28.) határozat
Kerékpárútszakaszok kezelői
feladatainak átadása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az országos
kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos
kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló
355/2017. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a 95301. j
kerékpárútszakasz és a 95303.j. kerékpárútszakasz üzemeltetési feladatait
átadja a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
jegyzőkönyvek aláírására.

a birtokbaadási

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. március 31.
13. Napirendi pont
Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakási iránti
kérelem
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés A. pontja
szerinti formában és tartalommal. Támogatja a Dózsa György u. 38 szám alatti 72
négyzetméter alapterületű lakás bérbeadását kérelmező részére.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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20/2018. (II. 28.) határozat
Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti
önkormányzati bérlakási iránti kérelem
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló,
Dózsa Gy. u. 38. szám alatti 72 m 2 –es önkormányzati lakás bérlőjeként
Bogár Lajos Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti lakost és Bogárné
Vass Katalin: Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti lakost jelöli ki.
A bérleti szerződés időtartama 2018. március 15. napjától 2019. március
14. napjáig.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. március 14., bérleti szerződés megkötésére

14.Napirendi pont
Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti önkormányzati bérlakás kérelem
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal. Kis-Szabó Norbert a korábbi bérlője ennek az ingatlannak, rendesen
fizetik a bérleti díjat. Javasolja, hogy Kis-Szabó Norbert részére a Jászszentlászló, Hunyadi u.
5. szám alatti önkormányzati bérlakást 2018. március 0l – 2019. február 28. napjáig adják
bérbe.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
21/2018. (II. 28.) határozat
Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti
önkormányzati bérlakás kérelem
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló,
Hunyadi u. 5. szám alatti 65 m 2 –es önkormányzati lakás bérlőjeként KisSzabó Norbert Jászszentlászló, Pécsi u. 30. szám alatti lakost és Vargáné
Rózsa Anikó Kiskunfélegyháza, Csanyi út 19. tartózkodási hely:
Jászszentlászló, Pécsi u. 30. szám alatti lakost jelöli ki.
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A bérleti szerződés időtartama 2018. március 1. napjától 2019. február 28.
napjáig.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. március 14., bérleti szerződés megkötésére
15. Napirendi pont
Helyi civil szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - ismertette a Helyi civil szervezetek 2018. évi támogatására
vonatkozó pályázati felhívásról készült előterjesztés anyagát. Támogatja a pályázati felhívás
elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
22/2018. (II. 28.) határozat
Helyi civil szervezetek 2018. évi támogatására
vonatkozó pályázati felhívás
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló
5/2014.
(II.26.) rendelte alapján a helyi civil szervezetek 2018. évi támogatására
pályázatot ír ki. A pályázati kiírást az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal, a pályázati kiírás megjelentetésére

16. Napirendi pont
Helyi önszerveződő civil közösségek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázati
felhívás
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Azon önszerveződő civil közösségek, amelyek nem
bejegyzett civil szervezetek erre a pályázati felhívásra adhatják be támogatási igényüket.
Támogatja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
23/2018. (II. 28.) határozat
Helyi önszerveződő civil közösségek 2018. évi támogatására
vonatkozó pályázati felhívás
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló
5/2014.
(II.26.) rendelte alapján a helyi önszerveződő civil közösségek 2018. évi
támogatására pályázatot ír ki. A pályázati kiírást az előterjesztés melléklete
tartalmazza.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal, a pályázati kiírás megjelentetésére
17. Napirendi pont
Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.
(Szóbeli előterjesztés)
Tóthné Frank Anikó – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait,
hogy a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló módosított 2011.
évi CLXXXIX tv. 39 § bekezdésében foglaltak alapján a polgármesternek és a képviselőknek
minden év január 31. napjáig vagyonnyilatkozatukat kötelesek leadni. Ennek hiányában, a
polgármester és a képviselők nem gyakorolhatják döntési jogukat, valamint a megállapított
tiszteletdíjakat sem vehetik fel.
Ügyrendi bizottság 2018. február 23-án 7 45 órai kezdettel megtartott ülésén megállapította,
hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat polgármestere és képviselői a törvényben előírt
határidőig mindenki eleget tett, saját és családtagjai vagyontételi nyilatkozat leadásának.
Jászszentlászlót Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal
nélkül tudomásul vette.
18. Napirendi pont
Egyebek.
18/1. Szent László Óvoda és Bölcsőde Tornaszoba átadása
Nagy András – polgármester - 2018. március 23-án kerül sor a Szent László Óvoda és
Bölcsőde intézmény tornaszoba átadására. Az intézmény a tornaszoba átadásával egyszerre
ünnepli az alapításának 70 éves évfordulóját. Mindenkin nagyon sok szeretettel várnak az
ünnepségre.
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal
nélkül tudomásul vette.
18/2 Székelykapu felajánlása.
Nagy András – polgármester - Örömmel tájékoztatta Képviselő-testület tagjait, hogy
felajánlás érkezett egy Erdélyi magánszemély felajánlott egy székely kaput a településnek.
Javasolja, hogy fogadják el ezt a szép ajándékot. Az elhelyezéséről dönteni kell, javasolja,
hogy a parkban a Templom felőli sétánynál helyezzék el.
Mészáros László - képviselő - szintén a parkot javasolja a helyszínnek, de azzal a
különbséggel, hogy a másik oldalon a I. Világháborús emlékműnél legyen a helye. Azért
javasolja, mert közelebb van a falu központjához, sokkal jobban érvényesül, jobban látszik.
Nagy András – polgármester - Tájékoztatni fogja a felajánlót hogy Képviselő-testület
örömmel fogadja a adományt. Javasolja hogy az elhelyezés helyszínét a március 15 ünnepség
és koszorúzás alkalmával válasszák ki a képviselők.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal
nélkül tudomásul vette.
18/3 Jászszentlászló Géza Fejedelem utca és Bajza utca burkolat felújítása.
Nagy András - polgármester - Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2068/2017. (XII. 28.) Kormány határozat alapján biztosított támogatási forrásból - a korábban
beadott Jászszentlászló, Tavasz utca burkolat felújítása helyett - a Jászszentlászló Géza
Fejedelem utca (659/19 hrsz) és Bajza utca (659/24 hrsz) burkolat felújítását valósítja meg.A
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 támogatás intenzitása 75%. A pályázati saját erő
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2018. évi költségvetését
megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének – felhalmozási költségvetésébe
beépítésre kerül.
Javasolja, hogy Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a BMÖFTE/12/2018. iktatószámú Támogatói okirat módosításának kezdeményezésére.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
24/2018. (II.28.) határozat
Jászszentlászló, Géza Fejedelem utca és
Bajza utca burkolat felújítása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2068/2017.
(XII. 28.) Kormány határozat alapján biztosított támogatási forrásból - a
korábban beadott Jászszentlászló, Tavasz utca burkolat felújítása helyett - a
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Jászszentlászló Géza Fejedelem utca (659/19 hrsz) és Bajza utca (659/24
hrsz) burkolat felújítását valósítja meg.
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 támogatás
intenzitása 75%.
A pályázati saját erő Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendeletének – felhalmozási költségvetésébe beépítésre
kerül.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a BMÖFTE/12/2018. iktatószámú Támogatói okirat módosítására.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal, támogatói okirat módosítása
2019. december 31., A beruházás befejezésének határideje
Nagy András - polgármester - Jászszentlászló Község Önkormányzat a Jászszentlászló
Géza Fejedelem utca (659/19 hrsz) és Bajza utca (659/24 hrsz) burkolat felújítására
ajánlatokat kért be. A legkedvezőbb ajánlatot a Signum Alfa Team Kft (székhely: 1047
Budapest Fóti u. 56.) adta, mely alapján a felújítás teljes költsége 14.869.009.-Ft (ÁFA-val) a
felújítással érintett útszakasz hossza 478 méter.
Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésével.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
25/2018. (II.28.) határozat
Jászszentlászló, Géza Fejedelem utca és
Bajza utca burkolat felújítása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló
Géza Fejedelem utca (659/19 hrsz) és Bajza utca (659/24 hrsz) burkolat
felújítási munkáival megbízza a Signum Alfa Team Kft (székhely: 1047
Budapest Fóti u. 56.) kivitelezőt.
A felújítás teljes költsége 14.869.009.-Ft (ÁFA-val) a felújítással érintett
útszakasz hossza 478 méter.
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
megkötésével.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. december 31., A beruházás befejezésének határideje
18/4 Tájékoztatások
Nagy András - polgármester - Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Jászszentlászló
Község Önkormányzata Haszonanyag adásvételi szerződést köt a FB-NP Nonprofit Kft-vel.
A műanyag csomagolási hulladék, papír csomagolási hulladék, és fémcsomagolási hulladék
átvételéről született a megállapodás. A megállapodásban rögzített hulladékok összegyűjtését a
Szent László Általános Iskola tanulói végzik. Az Önkormányzat vállalja a szállítás és
elszámolás bonyolítását. Az elszállított hulladék ellenértékét az Önkormányzat számlájára
utalják, majd az Önkormányzat Támogatási szerződés alapján átadja a Korszerű Iskoláért
Alapítvány számlájára. A támogatás a vevő - FB-NP Nonprofit Kft - által kiállított
szállítólevelek alapján történik átadásra. Javasolja, hogy Képviselő-testület járuljon hozzá a
megállapodás megkötéséhez a Korszerű Iskoláért Alapítvánnyal.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
26/2018. (II.28.) határozat
Támogatási megállapodás megkötése
Korszerű Iskoláért Alapítvánnyal
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást
köt a Korszerű Iskoláért Alapítvánnyal. A megállapodás alapján a
haszonanyag adásvételből származó bevételt átadja az Alapítványnak külön
megállapodás alapján.
Képviselő-testület
megkötésére.

felhatalmazza

a

polgármestert

a

megállapodás

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. március 31. a megállapodás megkötésére
Mivel több hozzászólás nem volt Nagy András polgármester a nyílt ülést berekesztette.
Képviselő-testület az ülést zárt keretek között folytatta.
K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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