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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 

november 26-án 14 
00

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Hajagos-Tóth István 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. Egy fő Dr. Hajagos-

Tóth Sándor képviselő távolmaradását bejelentette. Megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, a megjelenés 86%.  

 

Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 6 igen 

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

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló ./2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló /2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa 

támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása 

(írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 
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6. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás 

módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

7. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Valentovics Beáta jegyző 

 

8. Képviselő-testület 2016. évi munkatervének jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

9. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Vízkár elhárítási tervének jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

10. Bogdán-Csató Éva és Bogdán Ferenc Jászszentlászló, Szent László utca 29. szám 

önkormányzati bérlakás kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

11. Egyebek 

 

12. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

Zárt ülés 

 

13. Szociális lakásvásárlási és lakás felújítási kölcsön iránti kérelem elbírálása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

Zárt ülés 

 

1. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló ./2015. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelet  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – javasolja a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló rendelet tervezet jóváhagyását.  

 

Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet az írásos előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában fogadják el. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

magánszemélyek kommunális adójáról szóló ./2015. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelet-tervezet elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – javasolja a kommunális adó módosításáról szóló rendelet 

tervezet jóváhagyását. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a kommunális adóról szóló 

önkormányzati rendelettel kapcsolatban javaslattal élt, ezért kellett a helyi rendeletet 

átdolgozni.  

 

Javasolja a Képviselő-testületnek Jászszentlászló Községi Önkormányzat magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló rendelet-tervezetet az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és 

formában fogadják el. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 
a magánszemélyek kommunális adójáról   

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3. Napirendi pont 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadása 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – a meghívó mellékleteként képviselők kézhez kapták a 

szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.  

 

Javasolja a Képviselő-testületnek Jászszentlászló Községi Önkormányzat a szociális tűzifa 

támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet az írásos előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában fogadják el. 
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól.  

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

4. Napirendi pont 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a Kiskunmajsai 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló határozat tervezetet 

hagyják jóvá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

139/2015. (XI. 26) számú határozat  

Kiskunmajsai TKT Társulási Megállapodás  

módosítása 

 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete által 

előkészített, módosításokkal egységes szerkezetű Társulási Megállapodást 

az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, az aláírás napján történő 

hatálybalépéssel, azzal, hogy az ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. 

pontban, a II FEJEZET 1. cím 2. pontban és a 4. Címben, valamint a III. 

FEJEZET 4. Cím-ben foglalt rendelkezések hatályba lépésének ideje 2016. 

január 1. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 
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5. Napirendi pont 

 Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát módosítani 

szükséges.  Javasolja a határozat-tervezetet - előterjesztés szerinti tartalomban és formában - 

fogadják el.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

140/2015. (XI. 26.) határozat  

Alapszolgáltatási Központ 

Alapító Okiratának módosítása 

 

 

                                                                                Határozat 

 

1. Jászszentlászló Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  a 

törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 

Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát jelen normatív 

határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen 

normatív határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon 

kívül helyezi a  Jászszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4/2014. (I.20.) sz. határozatával és a 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014. 

(I.20.). sz. határozatával jóváhagyott alapító okiratát. 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az alapító okirat 

módosításainak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről, 

illetve a költségvetési szervek módosító okiratának és egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratának 8 napon belül történő 

továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás céljából a Magyar 

Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 

Államháztartási Irodája részére. 

 

 Felelős: Nagy András polgármestere 

               Valentovics Beáta jegyző 

 Határidő: 2015. december 4. 
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6. Napirendi pont 

 Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási 

Megállapodás módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 

Társulása Társulási Megállapodás módosítását terjeszti a Képviselő-testület elé. Javasolja a 

határozat-tervezetet - előterjesztés szerinti tartalomban és formában - fogadják el.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

141/2015. (XI. 26.) határozat  

Jászszentlászló-Móricgát Községi 

Önkormányzatok Társulási Megállapodás 

módosítása 

 

Határozat  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási 

Megállapodás módosítását a jegyzőkönyv 2. melléklete szerinti 

egységes szerkezetbe foglalt formában jóváhagyja 2016. január 1. 

napjával.  

 

Felelős:  Nagy András polgármester 

 Valentovics Beáta jegyző  

Határidő: 2016. január 1. 

 

 

7. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Képviselő-testület minden tagja kézhez kapta az 

Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét. 

 

Javasolja a határozat-tervezetet - előterjesztés szerinti tartalomban és formában - fogadják el. 

A határozat felelőse Valentovics Beáta jegyző. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
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142/2015. (XI. 26.) határozat  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2016. évi belső ellenőrzési tervének  

jóváhagyása 

 

             Határozat 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

határozat mellékletében szereplő 2016. évi ellenőrzési tervet 

elfogadja. 

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: folyamatos  

 

8. Napirendi pont 

 Képviselő-testület 2016. évi munkatervének jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester –Képviselő-testület minden tagja kézhez kapta a 2016. évi 

munkatervet. Javasolja a határozat-tervezetet - előterjesztés szerinti tartalomban és formában - 

fogadják el. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

143/2015. (XI. 26.) határozat  

Jászszentlászló  Községi Önkormányzat 

2016. évi munkatervének  

jóváhagyása 
 

Határozat  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi 

munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Általános napirendek 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati 

rendelete mindenkor hatályos szövegének megfelelő napirendek.  

Február  

 

1. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

2. A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása  
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Március 

 

1. Közbeszerzési terv elfogadása március 31-ig  

2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások, igénybevétele valamint a 

fizetendő térítési díjak szóló rendelet felülvizsgálata 

 

Április  

 

1. Beszámoló Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének teljesítéséről (Zárszámadás) 

2. Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről  

3. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

4. Beszámoló Társulások működéséről, pénzügyi helyzetéről, Társulási 

Tanácsban végzett tevékenységekről 

 

Május  

 

1. Május 31-ig a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásáról szóló 

beszámoló  

2. Jegyzői beszámoló a Közöd Hivatal munkájáról. 

 

Június  

 

1. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Szeptember 

 

1. Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről  

2. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

November  

 

1. K ö z m e g h a l l g a t á s  

 

December  

 

1. A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

2. Jászszentlászló Községi  Önkormányzat 2017. évi munkatervének 

elfogadása 

 

Felelős:  Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 
  



9 
 

 

 

9. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Vízkár-elhárítási tervének 

jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester –Képviselő-testület minden tagja kézhez kapta a Vízkár-

elhárítási tervét. Szakember készítette, ebben a kérdésben nem tud véleményt nyilvánítani.  

Javasolja a határozat-tervezetet - előterjesztés szerinti tartalomban és formában - fogadják el.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

144/2015. (XI. 26.) határozat  

Jászszentlászló Vízkár-elhárítási tervének jóváhagyása 

 

             Határozat 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

határozat mellékletében szereplő Vízkár-elhárítási tervét jóváhagyja.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos  

 

10. Napirendi pont 

Bogdán-Csató Éva és Bogdán Ferenc Jászszentlászló, Szent László utca 29. 

szám önkormányzati bérlakás kérelme. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András  – polgármester – ismertette Bogdán-Csató Éva és Bogdán Ferenc kérelmét. A 

meghívó összeállítását követően újabb kérelmet nyújtottak be, melyben a lakás 

megvásárlásának lehetőségét kérik. Kérte a képviselőket fontolják meg ezt a kérdést.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester – támogatja, hogy az ingatlant eladja az Önkormányzat a 

kérelmezőnek. Sok ráfordítást igényel még a lakás, ha megvásárolják a bérlők, akkor kedvük 

szerint átalakíthatják. Így csak az Önkormányzatnak a költsége lesz folyamatosan az ingatlan 

miatt.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – egyetért az elhangzottakkal. A család nagyon sokat 

dolgozott a ház komfortosabbá tételéért. A CSOK kiterjesztésével lehetőségük lesz, hogy 

megvásárolják az ingatlant. Támogatja az eladást. Időre van szükségük, hiszen a pénzintézeti 

ügyintézés több hónapot vesz igénybe.  

 

Nagy András – polgármester – támogatja, hogy az ingatlant árában értékesítse az 

Önkormányzat. Egy értékbecslést végeztetnek, melynek során meghatározzák az ingatlan 

piaci értékét. Javasolja, hogy amíg az ügyintézés és az értékbecslés folyik, hosszabbítsa meg a 

Képviselő-testület a lakás bérleti szerződés időtartamát.  
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Hajagost-Tóth István – képviselő – támogatja az eladást, azonban azt nem fogadja el, hogy 

áron alul kapják meg a házat. Minden felújítási költséget megtérített az Önkormányzat, 

amelyet lelakhatták a lakók. Ezt már nem lehet figyelembe venni a vételár megállapításakor.  

 

Nagy András – polgármester – javasolja, hogy az Önkormányzat 2016. január 01- június 30 

időszakra a Jászszentlászló Szent László u. 29. szám alatti ingatlan bérlőjének – a korábbi 

bérlőt – Bogdán-Csató Éva és Bogdán Ferenc jászszentlászlói lakosokat jelölje ki. A bérleti 

díj mértéke a korábbi 26.208.-Ft/hó kerüljön meghatározásra.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

145/2015. (XI. 26.) határozat  

Bogdán-Csató Éva és Bogdán Ferenc 

 önkormányzati bérlakás kérelme 

 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló, Szent László u. 29 szám alatti 114 m 
2 

–es 

önkormányzati lakás bérlőjeként Bogdán-Csató Éva és Bogdán 

Ferenc  Jászszentlászló, Szent László u. 29 szám alatti lakosokat 

jelöli ki. 

A bérleti szerződés időtartama 2016. január 1 napjától.   2016. 

június 30. napja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. december 15. bérleti szerződés megkötésére 

 

 

11. Napirendi pont 

 Egyebek 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 11/1. Iskolai körzetek véleményezése 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – alpolgármester – szóbeli előterjesztésként elmondta, hogy írásbeli 

megkeresés érkezett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, Oktatási 

és Törvényességi Felügyeleti Főosztály részéről. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 50.§ (8) bekezdése értelmében a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az 

iskolák felvételi körzeteit. A települések az iskolai körzettel kapcsolatban javaslatot tehetnek, 

egyetértésüket kifejezhetik.  

 

Javasolja, Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fejezze ki egyetértését 

az iskolai körzettel kapcsolatban, hiszen Jászszentlászló közigazgatási területet esetén a 

kijelölt általános iskola a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

146/2015. (XI. 26.) határozat 
Iskolai körzet véleményezése 

    H a t á r o z a t  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal által meghatározott és közzétett 

iskolák felvételi körzeteivel kapcsolatban észrevételt nem tesz, 

egyetértését fejezi ki, Móricgát közigazgatási területet esetén a kijelölt 

általános iskola a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola. 

 

  Határidő: 2015. december 10. 
  Felelős: Nagy András polgármester  

 

 11/2. Települési Értéktár Bizottság 2015. évi beszámolója 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Kiosztotta a Képviselő-testület tagjainak a beszámolót.  

 

Mivel hozzászólások és kiegészítés nem volt, javasolja elfogadásra a Jászszentlászlói 

Települési Értéktár Bizottság 2015. évi beszámolójának jóváhagyását, az előterjesztés szerinti 

tartalommal. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az előterjesztés mellékletében szereplő beszámolót jóváhagyja. 

 

147/2015. (XI. 26.) határozat  

„Települési Értéktár Bizottság” 

2015. évi beszámolójának jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a „Települési Értéktár Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót jóváhagyja.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

  

 11/3.  Csátaljai Önkormányzat támogatása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András –polgármester – a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megkereste 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületét. Csátalja Községért 

közalapítvány gyűjtést szervez a kárpátaljai idősek részére, hogy karácsonyi és újévi 

időszakban meleg ételhez jussanak. Az alapítvány munkatársai felvették a kapcsolatot a 
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kárpátaljai magyar pártok és egyházak képviselőivel, akik vállalták, hogy az összegyűjtött 

pénzösszegből nyersanyagot vásárolnak és 2015. december 24 – 2016. január 03. között 

megszervezik az étel elkészítését és kiszállítását.  

 

Támogatja a kezdeményezést és 50.000.-Ft támogatás megítélését javasolja a Csátalja 

Községért Közalapítvány részére.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:  

 

148/2015.(XI. 26.) határozat 

Csátalja Községért Közalapítvány  

támogatása 
 

 

 

          H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Csátaljai Községért Közalapítvány részére 50.000.-Ft támogatást 

biztosít.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 50.000.-

Ft, azaz Ötven-ezer forint támogatás 5100-0125-1300-7904-0000-

0000 számlára történő utalásáról gondoskodjon.  

 

Támogatás fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. 

évi költségvetésének – Általános tartalék előirányzata.  

 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. december 15. 

 

11/4. Jászszentlászló Vasút u. 9. szám alatti Sportpálya gondnoki lakás  

 bérbeadása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András –polgármester –. A sportpálya gondnoki feladati ellátó személy elköltözött 

Jászszentlászlóról. A gondnoki feladatok átmeneti megoldásáról Sütő László a 

Jászszentlászlói Sportegyesület elnöke gondoskodott. Azonban a feladat tartós megoldását 

biztosítani kell.   

Jászszentlászló, Vasút u. 9. szám alatti önkormányzati bérlakást 50m
2 

területű, melynek 

bérleti díja 5000.-Ft/hó. 

Mind a bérleti szerződés, mind pedig a Sportpálya gondnoki feladatait vonatkozó 

megállapodás egy időpontban kerül megkötésre, határozott időre 1 éves időtartamra.  

 

Kettő fő adott be kérelmet: Pásztor Előd Szabolcs és Gál Tibor. Kérte a képviselőket, tegyék 

meg javaslatukat.  
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Mivel egyik személyt sem ismeri a Képviselő-testület személyesen, így javasolja, hogy 

Pásztor Előd Szabolcs Jászszentlászló, Május 1. u. 1/a szám alatti lakost bízzák meg a 

gondnoki feladatokkal. Javasolja, hogy három hónap próbaidőt kössenek ki, amennyiben nem 

látja el megfelelően a gondnoki teendőket, azonnal felbontják a megállapodást.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:  

 

 

149/2015.(XI. 26.) határozat 

Jászszentlászló, Vasút u. 9. szám alatti 

önkormányzati lakás bérbeadása 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasút 

u. 9. szám alatti 50 m 
2 

–es 1 szobás önkormányzati lakás 

bérlőjeként Pásztor Előd Szabolcs Jászszentlászló Május 1. u. 1/a. 

szám alatti lakost jelölje ki. A bérleti szerződés időtartama 2016. 

január 1 – 2016. december 31.  

Bérlő 5.000.-Ft/hónap bérleti díjat köteles fizetni, valamint köteles 

a Vasút u. 9. szám alatti sportöltöző takarítási, illetve a sportpálya 

karbantartási munkáit elvégezni, melyre külön megállapodás kerül 

megkötésre. A lakás rezsiköltsége az Önkormányzatot terheli.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

és a megállapodás megkötésére. Képviselő-testület három hónap 

próbaidő meghatározását köti ki.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. december 31., bérleti szerződés és megállapodás 

megkötésére 

 

 11/5. Jászszentlászlói  Sportegyesület támogatása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

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

Sportegyesület 9,5 millió forint TAO támogatást nyert. A sportpályán lévő ingatlanok 

felújítására 5.071.000.-Ft támogatási összeg fordítható, a fennmaradó támogatás eszközökre 

és bútorokra fordítható. A bútorok vásárlásához önerő biztosítása szükséges, mely nem áll a 

Sportegyesület rendelkezésére, az Önkormányzat segítségét kérik. Támogatja a kérelmet, 

hiszen a sportpálya az Önkormányzat tulajdonában van, a fejlesztés a közösség érdekeit 

szolgálja. Az önerő mértéke 400.000.-Ft, melyet javasol biztosítani a Jászszentlászlói 

Sportegyesület részére. 2016. évben is kérnek, majd támogatást bizonyára, de az Egyesület is 

szem előtt kell tartsa, hogy jelentős segítséget kapott 2015. évben.  
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Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:  

 

150/2015.(XI. 26.) határozat 

Jászszentlászlói Sportegyesület támogatása 
 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Sportegyesület részére 400.000.-Ft támogatást 

biztosít. A támogatás a TAO pályázat – pályázati önerő céljára 

használható fel kizárólag.   

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 400.000.-

Ft, azaz Négyszáz-ezer forint támogatás Sportegyesület részére 

történő kifizetéséről gondoskodjon.  

 

Támogatás fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. 

évi költségvetésének – Általános tartalék előirányzata.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. december 15. 

 

Nagy András polgármester képviselő-testület zárt ülés formájában folytatja a munkát.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 


