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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 

26-án 15 
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% megjelenés.  

 

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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló../2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. 2015. évi Civil pályázati felhívás jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

4. Igazgatási szünet elrendelése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

5. Egyebek 

 

6. Szociális kérelmek elbírálása 

Zárt ülés keretében 
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1. Napirendi pont.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló../2015. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

Nagy András - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, jól érthető magyarázatot ad a 

rendelet-tervezethez. 

 

Tóthné Frank Anikó – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, 

hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az alábbi észrevétellel él: 

 

A rendelet-tervezet az alábbi szöveggel egészüljön ki, ez a szöveg a korábbiakban is a 

rendeletben szerepelt: 

 

„Zárt ülésre az ülésen részvevők adathordozót, adatrögzítő eszközt - kivételt képez az ülés 

hanganyagának rögzítésére szolgáló 1 darab diktafon – valamint mobiltelefont nem vihetnek 

be” 

A rendelete tervezet 4. mellékletében a Hangász Együttes neve kerüljön javításra, helyesen: 

Jászszentlászlói Hangász Együttes. Valamint kerüljön fel a Jászszentlászlói Aktív Fiatalok 

Egyesülete. 

 

Nagy András – polgármester – a jegyzővel történt pontosítás alapján a rendelet-tervezetet az 

alábbi módosításokkal javasolja jóváhagyni:  

 

A tervezet 22. §. új bekezdéssel egészül ki, (3) a korábbi sorrend ezáltal megváltozik 

 

22. §. (3) „Zárt ülésre az ülésen részvevők adathordozót, adatrögzítő eszközt - kivételt képez 
az ülés hanganyagának rögzítésére szolgáló 1 darab diktafon – valamint mobiltelefont nem 
vihetnek be” 

 

A tervezet 4. melléklet az alábbiak szerint kerül pontosításra: 

Helyi önszerveződő közösségek felsorolása: 

1. Jászszentlászlói Nagycsaládosok Egyesülete 

2. Jászszentlászlói Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete 

3. Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület 

4. Nyugdíjas Klub 

5. Jászszentlászlói Hangász Egyesület 

6. Jászszentlászlói Helytörténeti és Faluvédő Egyesület 

7. Pásztorkodó Hagyományőrző Óvodai Egyesület 

8. Jászszentlászlói Sportegyesület 

9. Korszerű Iskoláért Alapítvány 

10. Tanári Kanári Együttes 

11. Jászszentlászlói Ifjúsági Közösség 
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12. Jászszentlászlóért Egyesület 

13. Jászszentlászlói Motorosok  

14. Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesülete 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata   

Képviselő-testületének 6/2015. (III. 27.) önkormányzati 

rendelete  

a képviselő-testület és szervei  

szervezeti és működési szabályzatáról 
 

2. Napirendi pont 

2015. évi Civil pályázati felhívás jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

Nagy András - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg. Számára 

fontos elvárás, hogy a civil szervezetek vállaljanak részt az Önkormányzat rendezvényein pl. 

a helyszín biztosítása (polgárőrök) palacsintasütés (nagycsaládosok), vagy akinek olyan a 

tevékenységi köre akár fellépéssel is szerepelhet.  

 

 

Mivel kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet írásbeli 

formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2015. (III.26.) határozat 

2015. évi Civil pályázati felhívás 

 

 

                        H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata államháztartáson 

kívüli forrás átadásáról és átvételéről  szóló  5/2014. (II. 26.) 

rendelte alapján a helyi civil szervezetek 2015. évi 

támogatására pályázatot ír ki. A pályázati kiírást az 

előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. március 31. 
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3. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

Nagy András - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal, mivel előre láthatólag az Önkormányzat 2015. évre közbeszerzést 

érintő beruházást, szolgáltatást nem tervez.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2015. (III.26.) határozat 
A 2015. évi közbeszerzési tervről 

                                                                H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a 

alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2015. 

évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét 

nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen 

közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat 

kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 
Határidő: folyamatos  

4. Napirendi pont 

Igazgatási szünet elrendelése 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

Nagy András - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal, mely szerint 2015. évben két alkalommal lesz igazgatási szünet: 

2015. 07.06-07.10-ig, valamint 2015. 12. 21-12. 31-ig.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

23/2015. (III.26.) határozat 

2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

H a t á r o z a t 

 

 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 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 2015. július 

6. napjától 2015. július 10. napjáig valamint 2015. 

december 21. napjától 2015. december 31. napjáig 

igazgatási szünetet rendel el. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 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: 2015. április 30. 

 

5. Napirendi pont 

Egyebek 

 

5/1. Adósság konszolidációban részt nem vett települések fejlesztési célú 

pályázat tárgyában. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

 

Nagy András – polgármester – folyamatosan tájékozódik és érdeklődik az adósság 

konszolidációban részt nem vett települések fejlesztési célú támogatása tárgyában. 

Legfrissebb információk szerint 2015. június 30-ig várhatóan megkapja az önkormányzat a 44 
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millió forint támogatást. Ennek tükrében nagyon gyorsan lépéseket kell tenni, az Alkotmány 

utca vízelvezető árok, valamint a Vasút utca, Tavasz utca, Jákóhalmi utca, Géza Fejedelem 

utca vízelvezető-csatorna építési munkáinak megtervezése tárgyában. Ha megszületik a 

döntés, azonnal lépni kell, ezért fontos a tervezési munkák elkezdése. Korábban már kértek be 

árajánlatot. Árban és tartalmában a legkedvezőbb ajánlat a Vízöv Kft ajánlata. Andó György a 

tervező, aki már korábban is végzett a településen tervezési munkát, helyi ismeretekkel is 

rendelkezik ezen a területen. Az ajánlata szerint nettó 1.695.000.-Ft vállalkozói díjért végzi el 

Jászszentlászló Község csapadékvíz-csatornázása IV. ütem, Jászszentlászló Község Közút 

felújítása I. ütem tervezési munkálatait, valamint a közreműködést vállalja az 

engedélyeztetésben, az engedélydíj átvállalásával. Javasolja, hatalmazza fel a Képviselő-

testület a vállalkozói szerződés megkötésére Vízöv Kft (6721 Szeged, Szilágyi u. 2.) 

vállalkozással, nettó 1.695.000.-Ft + ÁFA vállalkozói díjért.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2015. (III.26.) határozat 

Vállalkozói Szerződés megkötése  

Vízöv Kft-vel 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete Jászszentlászló Község csapadékvíz csatornázása 

IV. ütem tervezési és Jászszentlászló Község Közút 

felújítása I. ütem tervezési és engedélyezési munkálataival 

megbízza a Vízöv Kft (6721. Szeged, Szilágyi u. 2.) 

vállalkozást. A vállalkozó díj az ajánlat szerint 1.695.000.-

Ft + ÁFA. Vállalkozói díj tartalmazza az engedélyeztetési 

eljárás engedélydíját.   

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

vállalkozási szerződés megkötésével  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 5/2. Tájékoztatás területfejlesztési program tárgyában. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy a megyei közgyűlés 

tárgyalta, 2015. április 15. napjáig a Területfejlesztési Miniszter jóváhagyja a területfejlesztési 

programot. Jászszentlászló esetében ebben a programban első helyen a konyha felújítása áll. 

Nagyon kevés az esély, hogy ezt a beruházást még ebben az évben meg tudják valósítani, 

hiszen csak iskolai szünetben lehet dolgozni az intézményben. Mindenképpen fontos azonban 

a tervek elkészítése. Korábbi képviselő-testületi ülésen már tájékoztatta a képviselőket a 

kérdésben, két árajánlat érkezett a konyhatechnológiai, gáz, elektromos hálózat és épület 

tervezési munkákra.  Az M-Team Quality Bt ajánlata 350.000.-Ft +Áfa, és ezzel szemben 
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Lantos Ádám ajánlata 550.000.-Ft + ÁFA. Az ajánlatok tartalma és a vállalkozói díj alapján 

javasolja a tervezési munkálatokkal bízzák meg az M-Team Quality Bt. (6000 Kecskemét, 

Vacsi köz 13.) vállalkozást. Hatalmazza fel a testület a vállalkozói szerződés megkötésével.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

25/2015. (III.26.) határozat 

Vállalkozói szerződés megkötése 

M-Team Quality Bt-vel 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete Jászszentlászlói élelmezési konyha felújításhoz 

szükséges tervezési és szakhatósági egyeztetés 

feladataival megbízza a M-Team Quality Bt. (6000 

Kecskemét, Vacsi köz 13.) vállalkozást. A vállalkozó díj 

az ajánlat szerint 350.000.-Ft + ÁFA.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

vállalkozási szerződés megkötésével  

 

Felelős : Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

5/3. Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola épületéről energetikai 

tanúsítvány készítése. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola felújítására 

lehetőség lesz a GINOP pályázatok (Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program)  

keretében. Az épületek energetikai felújítására, +10 cm vastagságú külső szigetelésre, ablak- 

ajtócserére, világításkorszerűsítésre, valamint fűtéskorszerűsítésre kerülhet sor. A pályázat 

benyújtásának alapfeltétele, hogy az intézmény rendelkezzen energetikai tanúsítvánnyal. 

Három ajánlatot kértek be az audit elkészítésére. A tartalmilag és költségre a legkedvezőbb 

ajánlatot az Energy Control Kft (Fót, Kincskereső u. 8/b.) vállalkozás adta. A 8 termes 

épületet 287.000.-Ft + ÁFA, a 4 termes épületet 126.000.-Ft + Áfa vállalási összeggel tudják 

energetikailag auditálni. Javasolja, hogy az önkormányzat a Szent László Általános Iskola 

energetikai tanúsítványának elkészítésével a Energy Control Kft vállalkozást bízza meg.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

26/2015. (III.26.) határozat 

Vállalkozási szerződés megkötése 

Energy Control Kft-vel.  

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 

energetikai tanúsítványának elkészítésével megbízza 

Energy Control Kft (Fót, Kincskereső u. 8/b.) vállalkozást. 

A vállalkozó díj az ajánlat szerint a 8 tantermes épület 

esetében: 287.000.-Ft+ÁFA, 4 tantermes épület esetében 

126.000.-Ft + ÁFA.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

vállalkozási szerződés megkötésével  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 5/4. Temető üzemeltetési közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás 

 (Szóbeli előterjesztés)  

 

Nagy András – polgármester – A Jászszentlászlói Köztemető üzemeltetője Lélekharangok 

Kkt. képviselője Kiss István ügyvezető átadta a 2014. évi gazdasági tevékenységről a 

beszámolót. Több kéréssel fordul az önkormányzathoz a temető üzemeltetésével 

kapcsolatosan. Beszámolója szerint közel 600 e Ft vesztesége keletkezett a köztemető 

üzemeltetésénél. A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben szerepel, hogy az üzemeltető 100 

e Ft fejlesztést kell, végrehajtson minden évben. Mivel 2014. évben 200 e forintot költött a 

temető fejlesztésére (kandeláberek, hangosítás) ezért ez rendben van 2015. évre is. Kéri a 

köztemető fenntartásáról szóló rendelet módosítását, a 15. §. szereplő; boncolási költség 

6.300.-Ft csökkentését 2.300.-Ft-ra. Illetve a ravatalozás, virághordás díját emelje meg a 

képviselő-testület 4.000.-Ft-tal 7.747.-Ft-ra.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítésül elmondta, hogy a vállalkozó által említett 

veszteség kizárólag a köztemető üzemeltetésére vonatkozik. 

 

Dr. Hajagos-Tóth Sándor – képviselő – nem támogatja, hogy év közben módosítsák a 

temető üzemeltetéséről szóló megállapodást.  
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Nagy András – polgármester – Javasolja, hogy 2015. évben ne változtassanak a Kegyeleti 

Közszolgáltatási szerződésen. Erre legkorábban 2016. évtől kerülhet sor. A rendelet 

módosítását október hónapban kezdeményezheti a vállalkozó, Képviselő-testület ezt követően 

dönt a szolgáltatási díjak módosításáról következő év január 1. hatállyal. A vállalkozó tudta 

mit vállal, több temetőt is üzemeltet, ennek tükrében kerülhet sor, illetve nem kerül sor a 

szerződés és a rendelet módosítására.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – javasolja, legyenek közzétéve az árak, és az 

ügyfélszolgálat legyen nyitva.  

 

Nagy András – polgármester – a Lélekharangok Kkt. április 01-től újból megnyitja az 

ügyfélszolgálatot Jászszentlászlón. A Temetkezési szolgáltatási díjak rendeletben szerepelnek, 

ezt közzé tette az Önkormányzat. A kegyeleti kellékek árait a vállalkozó kifüggeszti az 

ügyfélszolgálati irodában.  

 

Javasolja Képviselő-testületnek, hogy a Lélekharangok Közkereseti Társasággal kötött 

megállapodást 2015. évben ne módosítsák, valamint a köztemető fenntartásáról, a temetkezési 

tevékenység szabályozásáról temetkezési szolgáltatások díjainak megállapításáról szóló 

rendelet felülvizsgálatára 2015. októberében térjenek vissza. Vállalkozó októberig 

kezdeményezheti a temetkezési szolgáltatási díjak módosítását, és azokat következő év január 

01. napjától lehet alkalmazni.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

27/2015. (III.26.) határozat 

Lélekharangok Kkt kérelme 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Lélekharangok Szolgáltató és Kereskedelmi 

Közkereseti Társasággal megkötött kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés 2015. évben módosítani nem 

kívánja.       

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 

17/1999. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének 15. §-

ában megállapított díjakra, és azok esetleges emelés a 

közszolgáltatási szerződés 6. pontjában foglaltak az 

irányadók.  

 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. április 15. kiértesítésre.  
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5/5. Pályázati kiírás járdák felújítás, építése támogatására. 

 (Írásbeli előterjesztés a napirend megkezdésekor került kiosztásra) 

 

Nagy András – polgármester – a járdák felújítása és építése támogatására pályázati kiírás 

került a képviselő-testület elé. Minden képviselő kézhez kapta az írásbeli előterjesztést, és 

kérte olvassák el.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítve az előterjesztést elmondta, hogy a támogatás 

mértéke – utólagos finanszírozással – 4.000.-Ft/folyóméter. Minden befejezett méter után 

lehet a támogatást megítélni. A kérelem beérkezését követően a képviselő-testület dönt a 

támogatás megítéléséről, majd megállapodást köt az önkormányzat a magánszeméllyel. Az 

elszámoláshoz olyan számlát lehet befogadni, amely ezt követően keletkezett.  A számlának a 

magánszemély nevére kell szólnia. A rendelkezésre álló keretösszeg 1 millió forint, mely az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésében szerepel. Az igényeket folyamatosan fogadják be, a 

támogatás a keret erejéig kerül kiosztásra.  

 

Nagy András – polgármester – Javasolja az előterjesztésben szereplő pályázati kiírás 

jóváhagyását. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

28/2015. (III.26.) határozat 

Járda felújítás és építés támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

 
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a lakossági járdák megépítésére, valamint 

a meglévő járdák minőségének javítása érdekében. 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetését meghatározó 3/2015. (II. 26.) önkormányzati 

rendelet/Felhalmozási költségvetés/ Felújítások előirányzata 

tartalmazza a program fedezetét. 

A pályázati kiírást az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 
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5/6 Akkumulátoros megafon beszerzés költségeinek lakosságszám arányos 

biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Nagy András - polgármester: - a meghívó kiküldését követően érkezett a Többcélú 

Kistérségi Társulás részéről az anyag melyben azt kérik a képviselő-testülettől, hogy döntsön 

az akkumulátoros megafon beszerzésének kérdésében. Írásbeli előterjesztést készített a 

jegyző, melyet a képviselők a napirend tárgyalását megelőzően elolvashattak. Az 

önkormányzat részére 8.000.-Ft kiadást jelent, mely nem terheli meg az önkormányzat 

költségvetését. Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy 2 db akkumulátoros 

megafon beszerzésének 8.000.-Ft-os lakosságszám arányos összegét egyéb államháztartáson 

beüli felhalmozási célú támogatásként megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel.  

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

29/2015. (III.26.) határozat 

Akkumulátoros megafon beszerzés  

 

 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

kötelezettséget vállal arra, hogy 2 db akkumulátoros megafon 

beszerzésének 8.000.-Ft-os lakosságszám arányos összegét egyéb 

államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatásként 

megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel biztosítja a 

Többcélú Kistérségi Társulás részére Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat általános tartaléka terhére.  

 Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2015. április 30. a megállapodás aláírására 

 

5/7 Befektetői katalógus költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére 

Nagy András – polgármester – a meghívó kiküldését követően érkezett a Többcélú 

Kistérségi Társulás részéről az anyag melyben azt kérik a képviselő-testülettől, hogy döntsön 

befektetői katalógus költségeinek lakosságszám arányos biztosítása kérdésében. Írásbeli 

előterjesztést készített a jegyző, melyet a képviselők a napirend tárgyalását megelőzően 

elolvashattak. Javasolja a Képviselő-testület vállaljon kötelezettséget a kistérségi szintű 

befektetési katalógus nyomdai és fordítási költségeinek biztosítására. Az önkormányzatot 

terhelő rész 24.000.-Ft/év melyet az általános tartalék terhére biztosít.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2015. (III.26.) határozat 

Befektetői katalógus költségeinek biztosítása 

 

                                      H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

kötelezettséget vállal arra, hogy kistérségi szintű befektetői katalógus 

nyomdai és fordítási költségeinek 24.000.-Ft-os lakosságszám arányos 

összegét egyéb államháztartáson belüli működési célú támogatásként 

biztosítja megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel a 

Többcélú Kistérségi Társulás részére Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat általános tartaléka terhére.  

 

 Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2015. április 30. a megállapodás aláírására 

 

 

5/8 Döntés Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft létrehozása tárgyában.  

 (Szóbeli előterjesztés)   

 

Nagy András – polgármester – már korábban is egyeztetett a Képviselő-testület a kistérségi 

fejlesztési kft létrehozása tárgyában. Végleges megállapodás születetett a települések között, 

mely szerint Szank, Móricgát, Jászszentlászló, Csólyospálos és Kömpöc települések 

együttesen hozzák létre a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft. Szank lesz a központ. Javasolja, 

hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy 3.000.000.-Ft törzstőkével hozzák létre a Dél-

Alföldi Térségfejlesztési Kft, lakosságszám arányosan. Képviselő-testület hatalmazza fel az 

Alapító okirat aláírásával. Három hónapig a társult önkormányzatok fizetik a működési 

kiadásokat, azt követően önfenntartó lesz. Ez a költség a törzstőkéből levonásra kerül. A Kft 

profilja a pályázatok, elszámolások elkészítése önkormányzatok, kisvállalkozások, 

magánszemélyek, őstermelők részére. Ingyenesen végzik ezt a szolgáltatást, esetleg bizonyos 

pályázatok esetében sikerdíjat határozhatnak meg a későbbiekben. 

 Fentiekre való tekintettel javasolja, hogy első lépésként Képviselő-testület vonja vissza 

20/2015. (II. 26.) számú határozatát, melyben a Kistérségi Gazdaságfejlesztő Iroda 

létrehozásáról döntött a korábbiakban ismert feltételek mellett.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2015. (III.26.) határozat 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat  

Képviselő-testülete 20/2015. (II. 26.) 

határozat visszavonása 

 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

20/2015. (II. 26.) határozatát visszavonja.  

  

 Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Azonnal 

 

 

 

Nagy András – polgármester – Javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy 

3.000.000.-Ft törzstőkével hozzák létre a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft-t.  A törzstőke 

lakosságszám arányosan Jászszentlászlóra eső része 960.000.-Ft. A Képviselő-testület 

hatalmazza fel a polgármestert az Alapító okirat aláírására. Három hónapig a társult 

önkormányzatok fizetik a működési kiadásokat, azt követően önfenntartó lesz. Ez a költség a 

törzstőkéből kerül levonásra. A Kft profilja a pályázatok, elszámolások elkészítése 

önkormányzatok, kisvállalkozások, magánszemélyek, őstermelők részére. TOP pályázatok 

elkészítése, kapcsolattartás. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2015. (III.26.) határozat 

Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft létrehozása 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete létre 

kívánja hozni a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Korlátolt Felelősségű 

Társaságot. 

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy az alapításhoz szükséges 960.000.-Ft 

törzstőke hozzájárulást Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2015. évi költségvetéséből a működési céltartalék és az általános 

tartalék terhére biztosítja. 

3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.  

 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Azonnal.  
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5/9. Művelődési Ház Büfé újbóli megnyitása 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Besze Rezsőné 

Jászszentlászló, Szent László u. 42. szám alatti lakos megkereste levélben. Nevezett 

vállalkozó előadta, hogy a Művelődési Ház épületében lévő Büfét újból megnyitná, kiemelt 

rendezvények megszervezésével járulna hozzá a Művelődési Ház újbóli élettel való 

megtöltéséhez.  

 

Mészáros László – képviselő – támogatja a kérelmet.  

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatás céljából tárta a levelet a képviselők elé, a 

későbbiekben fogják pontosan kidolgozni, hogy milyen módon, milyen konstrukcióban lesz 

lehetőség a Büfé üzemeltetésére. Meg kell vizsgálni, hogy a rezsi költség hogyan osztható 

meg, illetve annak lehetőségé, hogy a vállalkozó bérleti díjat fizessen-e, vagy esetleg más 

módon, rendezvények szervezésével járuljon hozzá a közösségi élet szervezéséhez.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül a 

tájékoztatást tudomásul vette.  

 

5/10. Önkormányzat megtakarításai tárgyában tájékoztatás 

   (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

 

Nagy András – polgármester – az önkormányzatnak megtakarításai vannak a TakarékBank 

Zrt-nél, amely jelen pillanatban az értékpapírok után 1,5% kamatot fizet. Banki 

szakemberekkel egyeztetett, akik azt ajánlották, hogy nagyon biztonságos befektetési forma a 

Magyar Államkötvény. Ennél a befektetésnél 3% a várható hozam. Az önkormányzat lekötése 

április 15. napján jár le, ezért javasolja, hogy a 22.000. ezer Forint befektetett összeget 

fektessék Magyar Államkötvénybe.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester – támogatja a javaslatot, azonban álláspontja szerint növelni 

kell a befektetett összeget, természetesen szem előtt tartva azt, hogy az Önkormányzat és az 

intézmények működőképessége ne legyen veszélyben. Ha lehetőség van rá, több pénzt 

fektessenek be.  

 

Nagy András – polgármester – megvizsgálják ennek lehetőségét. Kéri a Képviselő-testület 

hozzájárulását, hogy a 22 millió forint önkormányzati pénzkészletet Magyar Államkötvénybe 

fektessék. A pénzügyi helyzet megvizsgálását követően amennyiben nagyobb értékben 

vásárolnak állampapírt, erről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-

testület tagjait.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2015. (III.26.) határozat 

Pénzügyi befektetés.  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a – pénzügyi helyzet szem előtt 

tartásával – az Önkormányzat korábbi befektetését– 22 millió forint 

értékben -  Magyar Államkötvénybe fektesse.  

 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2015. április 30.  

 

 5/11. Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola kérelme 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola kérelemmel 

fordult az Önkormányzathoz, mely három részre bontható: 

 

1. „Határtalanul táborozás„ - program támogatására 145.000.-Ft 

2. Szent László Kupa megszervezésének támogatása 80.000.-Ft 

3. Eszközök kézműves szakkör és kézműves foglalkozások beszerzésére 100.000.-Ft 

 

Javasolja, hogy osszák három részre a kérdést.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Jászszentlászlói Szent László 

Általános Iskola kézműves szakkör és kézműves foglalkozások működéséhez 100.000.-Ft 

értékben eszközöket biztosít. Az iskola által összeállított jegyzék alapján kerül beszerzésre és 

átadásra. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2015. (III.26.) határozat 

Jászszentlászlói Szent László Általános 

Iskola eszközkérelme.  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola kézműves szakkör és 

kézműves foglalkozások támogatása céljából 100.000.-Ft értékű 

eszköztámogatást biztosít. Az Általános Iskola által összeállított 

jegyzék alapján az eszközöket az Önkormányzat szerzi be, és adja át. 
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 A támogatás fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. 

évi költségvetés Általános Tartalék előirányzata.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő:  2015. április 20. 

 

 

Nagy András – polgármester - A Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 7. osztály 

Határtalanul táborozás program támogatására 100.000.-Ft támogatást javasol meghatározni. 

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – számára aggályos, hogy a buszsofőr költségeire adják a 

támogatást. Álláspontja szerint az iskolások támogatása legyen a kikötés. Támogatja, hogy ezt 

a kiránduláshoz hozzájussanak a gyermekek, hiszen egy életre szóló élményt szereznek. 

Támogatási szerződésben kösse ki az Önkormányzat, hogy élménybeszámolóval készüljön az 

osztály, amelyet akár a falunapon is be lehetne mutatni.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – ha támogatják a kirándulást, az már mindegy, hogy mire 

költik, hiszen bekerül a nagy kalapba. A busz sofőrt is ki kell fizetni valamiből.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – javasolja, hogy a civil pályázattól elkülönülten a támogatás 

forrása az Általános tartalék legyen. Javasolja megfontolásra, hogy 2016. évtől a 

költségvetésben teljesen külön kerüljön megtervezésre a „Határtalanul program” támogatása, 

és a mindenkori 7. osztály részesüljön automatikusan 100.000.-Ft-ban.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester – támogatja, hogy külön kapjon az osztály 100.000.-Ft 

támogatást, ne vigye el a pénzt a civil alapból.  

 

Nagy András – polgármester - A Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 7. osztály 

Határtalanul táborozás program költségeihez az érintett osztály nyújtson be pályázatot a Civil 

szervezetek támogatása jogcímen.  

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta 

 

35/2014. (II. 26.) határozat 

 „Határtalanul táborozási program” 

 

H a t á r o z a t 

     

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő - testülete felhívja a 

Szent László Általános Iskola 7. osztály képviselőjét, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételéről szóló 5/2014. (II. 26.) 

rendelete szerinti 2. melléklete pályázati adatlapot.  

 

Képviselő-testület a támogatásról soron következő testületi ülésen 

dönt.   

 

Határidő: 2015. április 20. pályázat benyújtása 
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Felelős :    polgármester    
 

Nagy András – polgármester - A Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola  „Szent 

László Kupa” szervezéséhez benyújtott kérelmét nem támogatja. Javasolja, a képviselő-

testület utasítsa el a kérelmet.   

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

36/2015. (III.26.) határozat 

 „Szent László Kupa” szervezésének támogatása  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola „Szent László Kupa” 

szervezésének támogatása tárgyában beadott kérelmét nem támogatja.   

 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Azonnal.  

 
 5/12. Megyei Értéktárba való helyi érték felterjesztése 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászlói Helyi Értéktár Bizottság munkája 

eredményeként a Megyei Értéktárba javasolják két helyi érték felvételét: 

 

1. Kordás József festészete 

2. Eördögh András hagyományos tanyasi gazdasága, Kunfakó 

 

Javasolja Képviselő-testületnek a fenti helyi értékek felterjesztését a megyei értéktárba. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2015. (III.26.) határozat 

Megyei Értéktárba felterjesztés 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 

a megyei értéktárba történő felterjesztését:  

1. Korás József festészete 

2. Eördögh András hagyományos tanyasi gazdasága, Kunfakó 

 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

      Helyi Értéktár Bizottság elnöke 
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Határidő: Azonnal.  

 

 

  

5/13. Falu és  tanyagondnoki busz pályázat tárgyában tájékoztatás 

Nagy András – polgármester – a tavaly előtti pályázathoz hasonlóan kiírásra fog kerülni 

április közepén a buszbeszerzés. Önkormányzat indulni kíván. Pályázati feltételek még nem 

ismertek. Előre láthatólag rendkívüli ülés összehívására lesz szükség a témában.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül a 

tájékoztatást tudomásul vette.  

 

 

 5/14. Tájékoztatás Szociális intézmények fejlesztése, felújítása támogatása 

tárgyában 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a nemzetgazdasági 
miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – 
pályázatot hirdet Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására címen. Az pályázati kiírás már 
megjelent, azonban a pályázat kidolgozása folyamatban van. Amennyiben a költségvetés és az 
árajánlatok elkészülnek, rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében döntenek a pályázat 
benyújtásáról, a pályázati önerő biztosításáról.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül a 

tájékoztatást tudomásul vette.  
 

 

5/15. Tájékoztatás a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatása tárgyában.  

  (Szóbeli előterjesztés) 

 
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a belügyminisztérium 
és a nemzetgazdasági minisztérium pályázatot írt ki a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatás, ennek keretében a rendkívüli szociális támogatás 
tárgyban. A pályázati kiírás már megjelent, azonban a pályázat kidolgozása folyamatban van. 
Amennyiben a számítások elkészülnek és a benyújtáshoz szükséges önkormányzati döntés, 
rendkívüli képviselő-testületi ülés kerül összehívásra. 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül a 

tájékoztatást tudomásul vette.  

 

Képviselő-testület munkáját zárt ülés keretében folytatta.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 
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 polgármester jegyző 


