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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 

25-én 15 
00

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 Patyi Norbert alpolgármester 

 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, a megjelenés 71%. Dr. Hajagos-Tóth Sándor és Hajagos-Tóth István 

képviselők távolmaradásukat bejelentették előre, igazoltan vannak távol.  

 

Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 5 igen 

szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. 

évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) rendeletének módosításáról szóló 

/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

3. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szervei szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ./2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a „Jászszentlászló 

Községért” kitüntetés adományozásáról szóló 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló ./2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  
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6. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 2014. 

évi működéséről 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

7. Egyebek 

 

8. Közszolgálati jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatal. 

Zárt ülés keretében 

 

 

 

1. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 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 – PGB elnöke – ismertette a Képviselő-testülettel, hogy Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatta, jóváhagyásra javasolja.  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és 

tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

módosítását hagyják jóvá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

104/2015. (VI. 25.) határozat  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évi költségvetésnek módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő – testületei 

a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 

megállapító 8/2015.(II.26.) hat. (Jászszentlászló) és a 7/2015.(II.26.) hat. 

(Móricgát)-ok 2. pontját az alábbiak szerint módosítja.  

 

   1.) Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-

testületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetését  

 

58.988.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből 
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Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevételek 122.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 160.000.- Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

- intézményfinanszírozás 54.260.000.- Ft 

- előző évi pénzmaradvány 4.446.000.- Ft 

 Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 34.760.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.840.000.- Ft 

- dologi kiadások 12.955.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 

- egyéb működési célú kiadások 29.000.-Ft 

- beruházások 1.354.000.- Ft 

  

   Felelősök: Nagy András           polgármester 

  Csontos Máté          polgármester 

 Valentovics Beáta   jegyző 

   Határidő: 2015. december 31. 

 

 

 

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) rendelet 

módosításáról szóló./2015.(…….) rendelet-tervezetének elfogadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – a költségvetés módosításáról szóló előterjesztés teljes körűen 

bemutatja a változásokat.  

 

Sütőné Kővágó Margit – PGB elnöke – ismertette a Képviselő-testülettel, hogy Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatta, jóváhagyásra javasolja.  

 

Nagy András  – polgármester – javasolja a Képviselő-testületnek Jászszentlászló  Községi 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az írásos 

előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2015.(VI. 26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító  

3/2015. (II.27.) rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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3. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló ./2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadása 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – kérte, a képviselők tegyék fel kérdéseiket a témával 

kapcsolatban. 

 

Tóthné Frank Anikó – Ügyrendi Bizottság elnöke –Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta, és megvitatásra alkalmasnak találta.  

 

 

Nagy András – polgármester – Az előterjesztés anyagát képhez kapták a képviselők, 

javasolja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet-tervezetet módosítás 

nélkül fogadja el a képviselő-testület. Az előterjesztés szövege teljes körűen felvázolja a 

helyzetet. 

 

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 

Képviselő-testületének és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

4. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

„Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozásáról szóló 10/2011. (IV. 

28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2015. (VI. 25.) 

önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – A rendelet-módosítás azért szükséges, mert a májusi ülésen 

Képviselő-testület döntött arról, hogy szükséges a rendelet átdolgozása. Az előterjesztés 

anyagát kézhez kapták a képviselők, javasolja, hogy a „Jászszentlászló Községért” kitüntetés 

adományozásáról szóló 10/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról készült  

rendelet-tervezetet módosítás nélkül fogadja el a képviselő-testület.  

 

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 

„Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozásáról  

10/2011. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

5. Napirendi pont 

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – az írásbeli előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta. 

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodásának 3. számú módosítását javasolja jóváhagyni.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

105/2015. (VI. 25.) határozat  

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodás 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

3. számú módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása” tárgyú 

előterjesztést és a következő döntést hozza. 

A Képviselő testület elfogadja az előterjesztés szerinti Társulási Tanács, 

Felügyelő Bizottság valamint a Tanács helyettes tagjait, és felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás ez irányú módosítása miatt a Társulási 

megállapodás 3. számú módosításának aláírására.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 

 

 

6. Napirendi pont 

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2014. évi működéséről 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

 

Nagy András – polgármester – az írásbeli előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta. 

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi 

működéséről szóló beszámoló teljes körű, jól áttekinthető anyag. Javasolja a Beszámoló 

elfogadását.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

106/2015. (VI. 25.) határozat  

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodás 

Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről 

szóló beszámoló 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

2014. évi működéséről szóló beszámolót tudomásul vette. 

 

Felelős: Nagy András polgármester              

Határidő: folyamatos             

 

 

7. Napirendi pont 

Egyebek 

 

7/1. Tájékoztatás EMVA pályázat benyújtása tárgyában.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

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

Miniszterelnökséget Vezető Miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatásokra benyújtásra 

került a pályázat. A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ által működtetett 

tanyagondnoki és falugondnoki szolgálat esetében szolgáltatásfejlesztés szükséges, ezért két 

új gépjármű beszerzésére nyújtottak be pályázatot. A pályázat keretében kettő darab Opel 

Vivaro kerül megvásárlásra, reményének adott hangot, hogy kedvező elbírálásban részesül a 

pályázat.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EMVA pályázat benyújtása 

tárgyában kapott tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  

 

7/2. Tájékoztatás Alapszolgáltatási Központ tetőfelújítás és eszközbeszerzés 

pályázat benyújtása tárgyában.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Nemzetgazdasági 

Miniszter – a Belügyminiszterrel és az Emberi Erőforrások Miniszterével egyetértésben – 

meghirdetett pályázat benyújtásra került a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek 

átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására 

tárgyában. A felújítás és eszközbeszerzés teljes költsége 19.859.979.-Ft, melyből az igényelt 

támogatás 95%: 18.886.980.-Ft. A szüksége saját erő: 992.999.-Ft. A pályázat beadásra 
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került, értesítést kapott az Önkormányzat, hogy tartalék listára került. Első körben azok a 

pályázók részesültek kedvező elbírálásban, melyek nem rendelkeznek határozatlan idejű 

működési engedéllyel.   

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 

7/3 Jászszentlászló Községi Önkormányzat „Gyermekétkeztetés feltételeit 

javító fejlesztések.” pályázat benyújtása 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Nemzetgazdasági 

Miniszter – a Belügyminiszterrel és az Emberi Erőforrások Miniszterével egyetértésben – 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerint a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. Ennek alapján a pályázat 

keretében a konyha felújítása az alábbi megosztásban valósul meg: építési beruházás 

16.159.226.-ft, eszközbeszerzés 11.024.870.-ft. A támogatás intenzitása 95%, ennek alapján a 

vállalt önerő 1.359.206.-ft, az igényelt támogatás: 25.824.890.-ft. A pályázatot benyújtották, 

várhatóan a döntés július hónapban várható. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 

7/4. Tájékoztatás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás 

tárgyában. 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

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

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 4. pont aa.), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására.  A pályázat keretében kötelező önkormányzati feladatot 

ellátó intézmény fejlesztése, felújítása támogatható. Ennek keretében Közös önkormányzat 

székhely hivatalának fejlesztése, felújítása kerül megvalósításra.  A közös hivatal 

hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, fűtési rendszerének korszerűsítése valósul meg. A 

pályázat intenzitása 95%.  Az önerő 1.428.514.-Ft. Ugyanezen pályázati kiírás d.) Belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása alcél keretében a Hársfa, Napsugár, Géza fejedelem burkolatának 

felújítására kerül sor. A támogatás intenzitása ezen a jogcímen 85%. Az önerő 2.529.573.-Ft. 

A pályázatot benyújtották, várhatóan a döntés 2015. augusztus hónapban születik.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül a tájékoztatást 

tudomásul vette.  
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7/4. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Emberi Erőforrások minisztere – a Belügyminiszterrel és a Nemzetgazdasági Miniszterrel 

egyetértésben – meghirdetett pályázat keretében, a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének II. 7. a) pont szerint, 

Közművelődés érdekeltségnövelő támogatása jogcímen pályázatot nyújt be. A pályázat 

tervezett teljes költsége 800.000-Ft, az igényelt támogatás 600.000.-Ft, a pályázati saját erő 

mértéke 200.000,- Ft. A pályázati saját erő fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2015. évi költségvetését megállapító mód. 3/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet – Általános tartalék előirányzata. Javasolja, Képviselő-testület 

hatalmazza fel a polgármestert és a jegyzőt a pályázati dokumentáció benyújtásával. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

 

107/2015. (VI. 24.) határozat 
 Közművelődés érdekeltségnövelő 

 támogatása 2015.  

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi 

erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben – meghirdetett pályázat keretében, a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. mellékletének II. 7. a) pont szerint,  

 

Közművelődés érdekeltségnövelő támogatása jogcímen pályázatot 

nyújt be.  

 

A pályázat tervezett teljes költsége 800.000-Ft, az igényelt támogatás 

600.000.-Ft, a pályázati saját erő mértéke 200.000,- Ft. 

 

A pályázati saját erő fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2015. évi költségvetését megállapító mód. 

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet – Általános tartalék 

előirányzata.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

pályázati dokumentáció benyújtásával. 

 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Azonnal.  
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Nagy András – polgármester - a nyílt ülést berekesztette 15 óra 50 perckor. Húsz perc 

szünet után Képviselő-testület Zárt ülés keretében folytatja a munkát.  

 

K. m. f 

 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


