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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2016. december 1-

én 15 
00 

órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. 

 

J e l e n   v a n n a k: 

 

 Nagy András polgármester  

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Mészáros László képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit  képviselő  

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Valentovics Beáta  jegyző 

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. A képviselők 100% megjelent 

az ülés határozatképes. Az ülés napirendjének a meghívó szerinti napirendet javasolja 

elfogadni.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el: 

 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa 

támogatás helyi szabályairól szóló ../2016. (XII. ...) önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. A 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

3. Jászszentlászló Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 

munkatervének elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályainak jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. Települési Értéktár Bizottság 2016. évi beszámolójának jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 

6. Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

 (Írásbeli előterjesztés) 
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 Előadó: Nagy András polgármester 

 

7. Testvértelepülési megállapodás megkötése Jásztelek Község Önkormányzatával 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

8. Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás biztosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

9. Településfejlesztési döntés a településrendezési eszközök módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

10. Egyebek 

 

11. Huszár Magda lakásvásárlási támogatás iránti kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 Zárt ülés keretében. 

 

12. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 Zárt ülés keretében. 

 

 

1. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa 

támogatás helyi szabályairól szóló ../2016. (XII. ...) önkormányzati rendelet-

tervezet elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. Az előterjesztésben a kérelem benyújtásának határideje 2016. 

december 10. napjában lett megjelölve, javasolja módosítani 2016. december 9.  napra. 

 

Javasolja, Képviselő-testület a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-

tervezetet - a fenti módosítással - hagyja jóvá. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

20/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

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

A 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette a 2017. évi belső ellenőrzési terv előterjesztés 

anyagát.  

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolja az előterjesztés szerinti  határozat-tervezet 

jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

 163/2016. (XII. 1.) határozat  

Jászszentlászló Község Önkormányzata 

2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

  

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 

mellékletében szereplő 2017. évi ellenőrzési tervet elfogadja. 

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

3. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 

munkatervének elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette a 2017. évi munkarendről készült előterjesztés 

anyagát.   

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolja az előterjesztés szerinti  határozat-tervezet 

jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

164/2016. (XII. 1.) határozat  

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. évi munkatervének elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi 

munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
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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 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

2. A 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása  

 

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 2016. évi 

költségvetésének teljesítéséről (Zárszámadás) 

2. Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről  

3. A 2017. 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 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Szeptember 

 

1. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

November  

1. K ö z m e g h a l l g a t á s  

December  

 

1. A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

2. Jászszentlászló Községi  Önkormányzat 2018. évi munkatervének 

elfogadása 

 

Felelős:    Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 
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4. Napirendi pont 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályainak 

jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 

helyi szabályzatának anyagát.  

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolja az előterjesztés szerinti Szabályzat  

jóváhagyását. A Szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2016. december 1. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

165/2016. (XII. 1.) határozat  

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 

helyi szabályainak elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászszentlászló 

Községi Önkormányzat Bursa Hungarica felsőoktatási 

ösztöndíjrendszerének helyi szabályzatát a határozat melléklete szerinti 

tartalommal hagyja jóvá, 2016. december 1. napjától történő hatályba 

lépéssel. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. december 1. 

 

5. Napirendi pont 

Települési Értéktár Bizottság 2016. évi beszámolójának jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette a Települési Értéktár Bizottság 2016. évi 

beszámolójának  anyagát.  

 

Mészáros László - képviselő - örömmel tájékoztatta a képviselőket, hogy hamarosan elkészül 

a Helyi Érték logó, melyet már 2017. január 1-től alkalmazni is fognak.  

 

 

Nagy András - polgármester -  javasolja Képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság 

2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót hagyja jóvá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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166/2016. (XII. 1.) határozat  

Települési Értéktár Bizottság  

2016. évi beszámolójának 

jóváhagyása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Települési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

jóváhagyja. 
 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

6. Napirendi pont 

Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette az előterjesztés  anyagát.  

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolja az előterjesztés szerinti  határozat-tervezet 

jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

167/2016. (XII. 1.) határozat  

Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

 

H a t á r o z a t 

 
 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a 
helyi adó rendeletei és megállapította, hogy azok megfelelnek a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény 6. § c) pontjában foglaltaknak.    

 
Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

7. Napirendi pont 

Testvértelepülési megállapodás megkötése Jásztelek Község Önkormányzatával 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette az előterjesztés  anyagát. Örömmel támogatja a 

testvértelepülési megállapodás megkötését, javasolja az ünnepélyes aláírásra 2017. május 1. 

napján kerüljön sor.  

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolja az előterjesztés szerinti  határozat-tervezet 

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

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

168/2016. (XII. 1.) határozat  

Testvértelepülési megállapodás megkötése 

Jásztelek Község Önkormányzatával 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jásztelek Község 

Önkormányzatával  testvértelepülési megállapodást köt. A testvértelepülési 

megállapodást az előterjesztés szerinti formában elfogadja. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármester a testvértelepülési megállapodás aláírására.  
 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2017. május 1., a testvértelepülési megállapodás aláírására 

 

 

8. Napirendi pont 

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás 

biztosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette az előterjesztés  anyagát. Támogatja Dr. Fehérvári 

István főorvos részére 2017. január 01 - december 31. napjáig terjedő időszakra,  havi 

20.000.-Ft eszköz karbantartási támogatás biztosítását. Javasolja Képviselő-testület 

hatalmazza fel, hogy a támogatási megállapodást érintettel kösse meg.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

169/2016. (XII. 1.) határozat  

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász 

főorvos részére eszköztámogatás 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 1. 

napjától 2017. december 31. napjáig eszközkarbantartás céljára havi 

20.000.-Ft támogatást biztosít Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász 

főorvos részére.  

 

Képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy a támogatási 

megállapodás megkötéséről gondoskodjon. 
 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2016. december 31., megállapodás  megkötésére. 
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9. Napirendi pont 

Településfejlesztési döntés a településrendezési eszközök módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette az előterjesztés  anyagát. Képviselő-testület már 

korábban döntött a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési eszközök 

módosításának tárgyában, az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet a következő lépés.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

170/2016. (XII. 1.) határozat  

Településfejlesztési döntés településrendezési 

eszközös módosításáról 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Eljr.) 39.§ (2) bekezdés szerint a településrendezési 

eszközök módosítása véleményezésének ismeretében a következő döntést 

hozta: 

 

1.) A beérkezett véleményeket és az azokra adott válaszokat az 

előterjesztéshez mellékelt ismertető szerint elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri polgármestert: 

a) Jelen határozat közzétételére. 

b) Eljr. 40.§ szerinti végső véleményeztetésére, majd azt követően a 

jóváhagyás előterjesztésére. 
   

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 

10. Napirendi pont 

Egyebek 

 

 10/1 Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola kérelme 

 (Írásbeli kérelem a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Nagy András - polgármester - felolvasta a Szent László Általános Iskola kérelmét. Az 

általános iskola  vezetőségének kérését az alábbiak szerint foglalta össze. Az intézmény a  

2017. évben megrendezésre kerülő ünnepségsorozatnak méltó helyszínt szeretne biztosítani. 

Emiatt a  110 éves öreg iskolaépület szigetelését, a lábazat vakolását, kőpor javítását meg kell 

oldani. Az épület előtt lévő bádogfolyosó több mint harminc éves, bontása több mint időszerű. 

A szélfogó cseréjére, egy épülethez illeszkedő szélfogóra van szükség. Az előzetes tervek 

szerint nyílászárók nélkül az anyagköltség 5 millió forint +/- 15%. A tervezés költsége 400 

ezer forint lesz. KLIK biztosítja ennek a költségét. A települési önkormányzattól kérik az öreg 

épület felújítási munkadíjának biztosítását, valamint a szélfogó nyílászárók biztosítását. 
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A kérelem második eleme a tornaterem öltözőjének állapotára vonatkozik. A sportcsarnokhoz 

tartozó öltözők teteje több helyen beázik, ez az állapot a folyamatos javítás ellenére sem szűnt 

meg. A probléma megoldását egy lemeztető elhelyezésével oldják meg. A KLIK biztosítja az 

anyagköltséget, ami várhatóan 500 e Ft, a kivitelezéshez kérik az önkormányzat segítségét.  

 

A diákok kérését továbbítják, a beadvány harmadik részében. A Diákönkormányzat ülésén 

megfogalmazódott egy fedett kerékpártároló létesítésének kérése. Az iskola álláspontja szerint 

a DAOP Tornaterem bővítés pályázatnál az Önkormányzat vállalása volt a fedett 

kerékpártároló biztosítása. Álláspontjuk szerint erre szükség lenne, hiszen a beruházást 

minden évben ellenőrzik. A kivitelezés anyagköltsége várhatóan 250 e Ft, a munkadíj 50 e Ft 

lesz, helyi vállalkozó Bakódi István kivitelezésével, melyre szintén tavasszal kerülne sor. A 

kerékpártároló a régi épület és az alsós épület közé kerül, ezt a beruházást a KLIK nem tudja 

vállalni. Ezt teljes egészében az Önkormányzatnak kellene megvalósítania.  

 

Tájékoztatják az Önkormányzatot, hogy a KLIK a 2016/2017 tanévben közel 7 millió Ft 

támogatást nyújt az intézménynek, továbbá hiánytalanul fizeti számláikat, utalja a dolgozók 

bérét. Hátralékaik, elmaradásaik nincsenek. Kérik az Önkormányzat segítségét, hogy az iskola 

még meglévő eredeti iskolaépülete színvonalasan megújulhasson, felújítása 

megvalósulhasson, ezzel méltó környezetet tudnak teremteni a jászszentlászlói közoktatás 160 

éves évfordulójának megünnepléséhez.  

 

A kérelemmel kapcsolatban az alábbi álláspontot képviseli: Közel két éve költött az 

Önkormányzat 10 millió forintot az Iskola tetőszerkezetének felújítására. Akkor kérése volt az 

Önkormányzatnak, hogy a megtakarítást az üzemeltető KLIK fordítsa az intézményre. 

Figyelembe kell venni azt, hogy az iskolaközpontnak való kijelölés reményében szüksége lesz 

az intézménynek területre, ahol tanuszoda kerül megépítésre, ami a fejlesztés lényeges 

mérföldköve. Erre az Önkormányzatnak két lehetősége van. Egyik, hogy megvásárolja az 

iskola mellett elhelyezkedő dupla telket házzal, vagy az önkormányzat tulajdonában lévő 

Táncsics utcai telkeken biztosít helyszínt erre a célra. A Táncsics utcai telkek kicsit messzebb 

vannak az intézménytől. 

 

Fontos szempont a helyzet mérlegelésénél, hogy az Önkormányzatnak a Szent László Óvoda 

és Bölcsőde köznevelési intézmény tekintetében is fenntartói feladatai vannak. Az óvoda 

bővítésének kérdése is napirenden van, ezzel is számolnia kell a fenntartónak. 2017. évben 

várhatóan fejlesztési kiadások lesznek, részben vagy egészben pályázatból.  

 

Az alábbi javaslatot fogalmazza meg: Az Önkormányzat azt tudja vállalni, hogy a régi épület 

szélfogó nyílászárók cseréjére pályázati lehetőséget keres. A hőszigetelés, épülethez illő 

nyílászárók cseréje több milliós beruházás lesz, ezt teljesen önerőből vállalni nehéz.  

 

Tornaterem tetőszerkezetének felújításához az Önkormányzat a tervezési költséget tudja 

biztosítani.  

 

Kerékpártároló építését a 2017. évi költségvetés tervezésekor tudják megvizsgálni, az 

Önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzete függvényében tudnak a kérdésben dönteni. A 

költségvetési tartalék függvényében teljes egészében, vagy részben vállalják ennek költségét.  

 

Tóthné Frank Anikó - képviselő - a sportcsarnok teteje beázik? 

 

Nagy András - polgármester - a Sportcsarnokban lévő öltözők mennyezete ázik be. Erre az 

épületrészre tesznek egy enyhe dőlésszögű bádogtetőt, ami megoldja a problémát. A tervezés 
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költségét javasolja átvállalni, de abban biztos, hogy májusig nem tudják a tervezési, 

engedélyeztetési folyamatot lebonyolítani.  

 

Tóthné Frank Anikó - képviselő - támogatja a fedett kerékpártároló kialakítását. Hamarabb 

kellett volna az Iskolának a kéréseiket jelezni az Önkormányzat felé. Nagyon kevés idő van a 

megvalósításra.  

 

Sütőné Kővágó Margit - képviselő - építés a téli hónapokban egyébként is nehéz kérdés, 

főleg úgy, hogy közben az iskolában tanítás folyik.  

 

Hajagos-Tóth István - képviselő - támogatni kell az intézményt a reális keretek között. A 

tanuszoda helyszíne mindenképpen a szomszédos Hunyadi utcai telek legyen, hiszen a 

Táncsics utcai telkek messzebb vannak, ott a közmű sincs kiépítve.  

 

Tóthné Frank Anikó - képviselő - a döntésnél azt is figyelembe kell venni, hogy az 

iskolaközponttá történő esetleges kijelölés milyen fejlesztési elképzeléseket jelent? Van erről 

valamilyen információ? Előfordulhat, hogy a fejlesztések keretében lesz lehetőség a régi 

épület felújítására.  

 

Nagy András - polgármester - javaslata a következő: 

Jászszentlászló Község Önkormányzata a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 

Sportcsarnok tetőszerkezetének felújítás tervezési költségeit biztosítja.  

 

A Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola udvarában kialakítandó fedett kerékpártároló 

megépítését a 2017. évi költségvetés lehetőségei szerint biztosítja az Önkormányzat.  

Az Általános Iskola régi épület szélfogó nyílászáróinak beszerzésére az Önkormányzat 

pályázati forrás lehetőségét megvizsgálja.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

171/2016. (XII. 1.) határozat  

Jászszentlászlói Szent László Általános 

Iskola kérelme. 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Jászszentlászlói 

Szent László Általános Iskola által benyújtott kérelem tárgyában az alábbiak 

szerint döntött: 

 

 Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola Sportcsarnok 

tetőszerkezetének felújítása érdekében a tetőszerkezet tervezési 

költségeit biztosítja.  

 Az Általános Iskola régi épület szélfogó nyílászáróinak beszerzésére 

az Önkormányzat pályázati forrás lehetőségét megvizsgálja.  

 A Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola udvarában 

kialakítandó fedett kerékpártároló megépítését a 2017. évi 

költségvetés lehetőségei szerint biztosít támogatást.   

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Felelős: 2017. február 28. 
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 10/2. Jászszentlászló Hunyadi u. 1. szám alatti ingatlan megvásárlása. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - az előző napirendi pontban érintették az ingatlan vásárlás 

kérdését. Az ingatlan tulajdonosa hajlandóságot mutat az ingatlan értékesítésére. Javasolja a 

Képviselő-testület hatalmazza fel, hogy tárgyalásokat folytasson a Jászszentlászló, Hunyadi u. 

1. szám alatti,  509 hrsz. ingatlan megvásárlása tárgyában. Az ingatlan irányára 7.000.000.-Ft.  

Amennyiben sikerül egyezségre jutni Képviselő-testület elé terjeszti azt.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

172/2016. (XII. 1.) határozat  

Jászszentlászló, Hunyadi u. 1. szám 

alatti ingatlan megvásárlása 

. 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Jászszentlászló, Hunyadi u. 1. szám (509 hrsz.) alatti 

ingatlan megvásárlása tárgyában tárgyalásokat folytasson az ingatlan 

tulajdonosával.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

  

 10/3 Dűlőút jelzőtáblák kihelyezése 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

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

közmeghallgatáson felvetették a lakosok - teljes joggal - hogy szükséges jelölni a dűlőutakat a 

közúton. Ezzel megkönnyítik azoknak a dolgát, akik a tanyán élő lakosokat, gazdákat keresik. 

29 db tábláról van szó, a táblákat oszlopokon helyezik ez az út leágazásánál. Terveik szerint a 

faluközpontban a Kaiser Vendéglő előtt is elhelyeznek egy tájékoztató táblát. Két árajánlatot 

kért be, egyik ajánlat szerint bruttó 7.620.-Ft/db, a másik ajánlat szerint bruttó 5000.-Ft/db 

áron készítik el a táblákat. Javasolja a kedvezőbb ajánlat szerint Fürdős Ferenc Kiskunmajsa, 

Kálvária utca 19/c szám alatti  egyéni vállalkozó ajánlatát fogadja el a Képviselő-testület.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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173/2016. (XII. 1.) határozat  

Dűlőút jelzőtáblák elhelyezése 

. 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy 29 db dűlőút jelzőtáblát vásároljon Fürdős Ferenc 

Kiskunmajsa, Kálvária utca 19/c szám alatti egyéni vállalkozótól bruttó 

5.000.-Ft/db áron. A beszerzés teljes költsége 145.000.-Ft, amelynek 

fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

 

 

 10/4 Tájékoztatás Goodwill Consulting Kft által kibocsátott számla tárgyában.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester -  tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2016. 

november 28-án az Önkormányzat kézhez kapta a Goodwill Consulting Kft által GWC 12898 

sorszámú számlát. A számla a TÁMOP-3.1.4-12/2 pályázat sikerdíjáról került kiállításra. A 

pályázat teljes összege 5.047.999.-Ft, a támogatás100°% intenzitású. Tekintettel arra, hogy a 

Szent László Általános iskola működtetését a KLIK 2013. január. 1. napjától átvette, a teljes 

pályázati dokumentáció is átadásra került. Ennek alapján a 2016. novemberbe 24. napi 

teljesítéssel kiállított számlát nem áll módjában az Önkormányzatnak befogadnia.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat hozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

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

Katasztrófavédelem átveszi a Filantrop Kft-től a kéményseprési szolgáltatást. A szerződés 

megkötése folyamatban van.  

 

Örömmel szögezte le, hogy nagy sikere van a településen a piactér és az Alkotmány utca 

díszkivilágításának. A munka folytatódik, 2017. január hónapban további eszközöket 

vásárolnak, hiszen akkor jelentős árengedmény érhető el.  

 

Patyi Norbert - alpolgármester - 2017. év adventi időszakban szép kezdeményezés lehet, 

hogy a parkban felajánlásból feldíszítenének egy-egy fát. Magánszemély, munkahelyi 

közösség, kollektíva csatlakozhat a kezdeményezéshez. 

 

 

Valentovics Beáta - jegyző - Tájékoztatta a képviselőket, hogy Jászszentlászló Község 

Önkormányzata ASP pályázat keretében támogatásban részesült. A támogatás teljes összege  

6.999.586.-Ft. A polgármester a Beszerzési szabályzat alapján ajánlattételre kért fel három 

céget, az ajánlatok benyújtásának határideje 2016. december 8. 11 
00 

óra. A beszerzés 

teljesítésének határideje 2016. december 31. tekintettel arra, hogy az ASP rendszer 2017. 

január 1. napjától indul.  
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Hajagos-Tóth István - képviselő - nagyon szép a Babazászló, nagyon jó a visszhangja a 

településen. Kérése, hogy azok a pályázók, akik adtak be pályamunkát egy köszönő levelet 

kapjanak az Önkormányzattól. Minden pályamű megérdemli a köszönetet.  

 

Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.  

 

 

K. m. f.  

 

 

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


