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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 

25-én 10 
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. Megállapította, hogy 

az ülés határozatképes, 86% megjelenés. Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő távolmaradását 

bejelentette.  

 

Az ülés napirendjét a meghívótól eltérően az alábbiak szerint javasolja elfogadni: 

 

17. Napirendi pontnak javasolja felvenni a Helyi civil szervezetek 2016. évi támogatására 

vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyását. Ennek következtében az Egyebek napirend 18. 

napirendi pontba kerül. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 6 igen 

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

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

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

módosításáról szóló ./2016. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

 

3. Adósságok keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

4. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 
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5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító ./2016. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

6. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati 

tisztviselők juttatásairól szóló ../2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

7. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló ../2016. (……) önkormányzati rendelet-

tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

8. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és 

szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló ../2016. (……) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

9. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2016.(II. 26.) 

önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 19/2015. 

(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

10. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2016.(II. 26.) 

önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

11. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás 

módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

12. 2016. évi igazgatási szünet elrendelése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

13. Testvértelepülési kapcsolat kialakítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 
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14. Gminy Markowa Önkormányzatával testvértelepülési megállapodás megkötése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

15. Kis-Szabó Norbert Önkormányzati bérlakás kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

16. Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Tóthné Frank Anikó Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

17. Helyi civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

18. Egyebek 

 

 

1. Napirendi pont.  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

módosítása 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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

megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen 

fenntartott Hivatal kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozat-

tervezethez. 

 

Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a 

képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az anyag jól 

áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen fenntartott Hivatal kiadásairól. a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 2015. szeptemberi 

adathoz képest 8,5% mértékben emelkedett: 64.986 e Ft. A bevételeket a működési bevételek, 

valamint az intézményfinanszírozás teszi ki. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat 

terhelő adók, díjak volumenét megemelte a távozó köztisztviselő részére kifizetett járandóság. 

A dologi kiadások kismértékben növekedtek, a pénzmaradvány nem csökkent, ami nagyon 

fontos. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatásra alkalmasnak találja és 

támogatja jóváhagyását. 

 

Nagy András – polgármester – Megköszönte elnök asszony hozzászólását, javasolja a 

határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

19/2016. (II. 25.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évi költségvetésének módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő – testületei a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 

megállapító 8/2015.(II.26.) hat. (Jászszentlászló) 2. pontját az alábbiak 

szerint módosítja.  

 

1.) Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-

testületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetését  

 

64.986.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

 állapítja meg, melyből 

 Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevételek 2.138.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 204.000.- Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzat 

- intézményfinanszírozás 58.199.000.- Ft 

- előző évi pénzmaradvány 4.445.000.- Ft 

      Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 39.725.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó 10.909.000.- Ft 

- dologi kiadások 12.719.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 

- Elvonások, befizetések 29.000.- Ft 

- beruházások 1.554.000.- Ft 

 

 Határidő:2016. február 28. 

  Felelősök: Nagy András polgármester  

   Valentovics Beáta jegyző 
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2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2016. (II. 26.) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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

megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 

Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a 

képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

megtárgyalta. A költségvetési főösszeg 14,66 % mértékben nőtt: 516.617 e Ft. A működési 

bevételek növekedéséhez hozzájárult, hogy nőtt a fa értékesítéséből származó bevétel. 2015. 

évben bevételként realizálódott az „adósságkonszolidációban nem részesült települések 

támogatása” jogcímen 43.998 e Ft támogatás. Móricgát megtérítette a Jászszentlászló-

Móricgát összekötőút tervezési költségének reá eső részét, valamint a falugondnoki gépjármű 

beszerzésének önerejét, melyet Jászszentlászló Község Önkormányzata előlegezett meg. A 

szőlő újratelepítési jogból 103 e Ft bevétel realizálódott. A felhalmozási költségvetés 15.769 e 

Ft-ban teljesült 2015. évben. Bizottság az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet 

megvitatásra alkalmasnak találta, és javasolja jóváhagyását.  

 

Nagy András – polgármester - mivel több kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-

testületnek a rendelet-tervezet írásbeli formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

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

módosításáról szóló 

1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3. Napirendi pont 

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség  

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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

megismerhették a képviselők. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal.  

 

Sütőné Kővágó Margit- képviselő – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a határozat-tervezetet 

megtárgyalta. Jászszentlászló Községi Önkormányzata nem tervez hitelt 

kötelezettségvállalást, kölcsönt az elkövetkező három évben, ami nagyon dicséretes a 

jelenlegi gazdasági környezetben. Bizottság az önkormányzat saját bevételeinek, valamint 

adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017-2019. évre várható 

összegeit javasolja elfogadásra, Képviselő-testület általi megvitatásra. 
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Nagy András - polgármester: - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2015. (II.25.) határozat 

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő  

fizetési kötelezettség 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján az önkormányzat saját 

bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségeinek várható összegét „e Ft-ban” az alábbiak szerint fogadja el a 

2017-2019. költségvetési évekre: 

 

 

Megnevezés 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő három évben 

2017. év 2018. év 2019. év 

Helyi és települési 

adóból származó 

bevétel 

78.857 79.249 67.848 

Az önkormányzati 

vagyon és az 

önkormányzatot 

megillető vagyoni 

értékű jog 

értékesítéséből és 

hasznosításából 

származó bevétel 

3.375 3.350 4.943 

Osztalék, koncessziós 

díj és hozambevétel 

   

Tárgyi eszköz és 

immateriális jószág, 

részvény, részesedés, 

   



7 
 

vállalat értékesítéséből 

vagy privatizációból 

származó bevétel 

Bírság, pótlék és 

díjbevétel 
402 401 600 

Kezességvállalással 

illetve 

garanciavállalással 

kapcsolatos megtérülés 

   

Saját bevételek 

összesen 82.634 
83.000 

 
73.391 

Saját bevételek 50 %-

a 
41.317 41.500 36.695,5 

Hitel, kölcsön felvétele, 

átvállalása a folyósítás 

napjától a végtörlesztés 

napjáig, és annak 

aktuális tőketartozása 

   

Hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír 

forgalomba hozatala a 

forgalomba hozatal 

napjától a beváltás 

napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén annak 

névértéke, egyéb 

értékpapír esetén annak 

vételára 

   

Váltó kibocsátása a 

kibocsátás napjától a 

beváltás napjáig, és 

annak a váltóval 

kiváltott 

kötelezettséggel 

megegyező, kamatot 

nem tartalmazó értéke 

   

Pénzügyi lízing 

lízingbevevői félként 
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történő megkötése a 

lízing futamideje alatt, 

és a lízingszerződésben 

kikötött tőkerész 

hátralévő összege 

A visszavásárlási 

kötelezettség 

kikötésével megkötött 

adásvételi szerződés 

eladói félként történő 

megkötése – ideértve a 

valódi penziós és 

óvadéki repóügyleteket 

is – a visszavásárlásig, 

és a kikötött 

visszavásárlási ár 

   

Szerződésben kapott, 

legalább 365 nap 

időtartamú halasztott 

fizetés, részletfizetés és 

a még ki nem fizetett 

ellenérték 

   

Hitelintézetek által, 

származékos műveletek 

különbözeteként és 

Államadósság kezelő 

Központ Zrt-nél 

elhelyezett fedezeti 

betétek és azok összege 

   

Előző év(ek)ben 

keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési 

kötelezettség 

0 0 0 

Hitel, kölcsön felvétele, 

átvállalása a folyósítás 

napjától a végtörlesztés 

napjáig, és annak 

aktuális tőketartozása 

   

Hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír 
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forgalomba hozatala a 

forgalomba hozatal 

napjától a beváltás 

napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén annak 

névértéke, egyéb 

értékpapír esetén annak 

vételára 

Váltó kibocsátása a 

kibocsátás napjától a 

beváltás napjáig, és 

annak a váltóval 

kiváltott 

kötelezettséggel 

megegyező, kamatot 

nem tartalmazó értéke 

   

Pénzügyi lízing 

lízingbevevői félként 

történő megkötése a 

lízing futamideje alatt, 

és a lízingszerződésben 

kikötött tőkerész 

hátralévő összege 

   

A visszavásárlási 

kötelezettség 

kikötésével megkötött 

adásvételi szerződés 

eladói félként történő 

megkötése – ideértve a 

valódi penziós és 

óvadéki repóügyleteket 

is – a visszavásárlásig, 

és a kikötött 

visszavásárlási ár 

   

Szerződésben kapott, 

legalább 365 nap 

időtartamú halasztott 

fizetés, részletfizetés és 

a még ki nem fizetett 

ellenérték 
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Hitelintézetek által, 

származékos műveletek 

különbözeteként és 

Államadósság kezelő 

Központ Zrt-nél 

elhelyezett fedezeti 

betétek és azok összege 

   

Tárgyévben 

keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet 

terhelő fizetési 

kötelezettség 

0 0 0 

Fizetési kötelezettség 

összesen 
0 0 0 

Saját bevételek 50 %-

a csökkentve az összes 

fizetési 

kötelezettséggel 

41.317 41.500 36.695,5 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

4. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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

megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen 

fenntartott Hivatal kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozat-

tervezethez.  

 

Sütőné Kővágó Margit- képviselő – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a határozat-tervezetet 

megtárgyalta. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozat-tervezethez. A személyi 

juttatások, valamint a munkáltatót terhelő adók és díjak mértéke a 2015. évi szinten van 

megtervezve. A dologi kiadások mértéke alacsonyabb, mint a 2015. évi érték. A beruházások 

a 2015. évi szinthez közel lettek megtervezve, a létszám változásával nem számol a Hivatal. 

Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 

elfogadásra javasolja.  
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Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetését megállapító határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában 

és tartalommal.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2016. (II. 25.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetésének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

 

1.) Jászszentlászló Község Önkormányzatok Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetését 

 

54.407.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

 határozza  meg,   melyből a 

 

 Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevételek 122.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 200.000.- Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

- irányító szervi támogatás                                              52.085.000.- Ft  

- előző év költségvetési maradványának igénybevétele    2.000.000.- Ft

   

Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 33.959.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.386.000.- Ft 

- dologi kiadások 9.512.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 

- beruházások 1.500.000.- Ft 

 

3.) A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét 2016. évben nyitó 

13 főben,  

záró 13 főben határozza meg. 

 

4.) A képviselő-testületek megbízzák Jászszentlászló Község 

Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe való 

beépítéséről gondoskodjon. 
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5.) A Képviselő-testületek megbízzák Móricgát Község Polgármesterét, 

hogy gondoskodjon a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának 

Móricgát Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe való 

beépítéséről. 

 

6.)Az intézmény finanszírozása a következők szerint kerül meghatározásra: 

 

- Központi költségvetési támogatás 36.869.000.- Ft 

- Csak Jászszentlászlót terheli                                          2.757.000.- Ft 

- Móricgát hozzájárulása    498 fő      16,5 %                  2.056.000.- Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Jászszentlászló              2.519 fő      83,5 % 10.403.000.- Ft 

  

 7.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő:2016. december 31. 

 

 Felelősök: Nagy András polgármester  

                  Valentovics Beáta jegyző 

 

5. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító ./2016. (…….) 

önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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

megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – pénzügyi és gazdasági bizottság tagjaként elismerésének 

adott hangot, a jól áttekinthető, érthető anyag elkészítéséért.  

 

Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke - tájékoztatta a képviselő-

testület tagjait, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Úgy 

látják, hogy a bevételek és a kiadások reálisan lettek megtervezve. Bizottság az előterjesztés 

szerinti rendelet-tervezetet megvitatásra alkalmasnak találta, javasolja a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

Nagy András – polgármester – kiegészítve az írásos előterjesztés anyagát, a 2016. évi 

fejlesztési elképzelésekről mondott néhány gondolatot. 2016. évben valósítják meg az 

Alkotmány utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését, valamint az útburkolat felújítását. 

19 millió forint támogatásból valósul meg hét tanya villamosítása, ennek az önereje 

jelentkezik az Önkormányzatnál kiadásként. Tervek között szerepel a Sportpálya bekötő 

útjának aszfaltozása, vagy térkővel történő leborítása. Még nem tisztázódott le, hogy milyen 

műszaki megoldás felel meg ennek a 100 méteres szakasznak, ugyanis rendezvényekkor – 

falunap, búcsú – az út nagy terhelésnek van kitéve. A Művelődési ház udvarát fel kívánják 

újítani, az udvar térkövezése, zöld növényzet ültetése, kerítés építése, kapu készítése szerepel 

a tervek között. A Hársfa utca felújítása, valamint a Napsugár utca aszfaltozása szerepel a 

belterületi utak felújítása között. Bács-Kiskun Megyében, a TOP pályázat keretében összesen 
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63 milliárd forint áll rendelkezésre, melynek 70%.a energetikai pályázat. Ennek tükrében az 

intézmények energetikai felújítására kerül sor.  

 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el javasolja Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító rendelet-tervezet jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító szóló  

2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

6. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló ./2016. (…..) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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

megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 

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

formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

7. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló ../2016. (……) 

önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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

megismerték a képviselők. 

 

Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2016. január 01-i 

jogszabályváltozások következtében a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

rendelet átdolgozásra került. Az előterjesztésből kitűnik, hogy egyedülálló személy esetén a 

legkisebb választható gyűjtőedény 60 literes, nem egyedül élő személy esetén legkisebb 

hulladékgyűjtő edény 80 literes lehet, amire köthetnek közszolgáltatási szerződést. Ahhoz, 

hogy a szolgáltató a szerződésmódosítást elfogadja, a szerződő félnek kell beszereznie a 

kisebb hulladékgyűjtő edényt, ezt számlával igazolni kell, valamint egy hatósági 

bizonyítványt kell a jegyzőnek kiállítani, hogy a szerződő fél valóban egyedül él. A jelenlegi 
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jogszabályok alapján a hatósági bizonyítvány kiadása illetékköteles az illeték mértéke 3.000.-

Ft. Mindaddig ezt az álláspontot képviseli, míg jogszabályi változás erre lehetőséget nem ad.  

 

Nagy András - polgármester: - Javasolja a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló rendelet-tervezet jóváhagyását és elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

4/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

8. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 

6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2016. 

(……) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

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

megismerhették a képviselők. A változást a kormányzati funkciók változása indokolja, 

valamint az aljegyzői státusz törlésre kerül.  

 

Tóthné Frank Anikó – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselő-testület 

tagjait, hogy Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Bizottság a Képviselő-testület 

és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet megvitatásra 

alkalmasnak találta, javasolja elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

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

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

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ./2016.(II. 26.) 

önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét kérte véleményezzék a 

képviselők.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – a kommunális adóról szóló rendelet-tervezetben az egyéb 

gazdasági épület kikerül a rendelet hatálya alól.  

 

Nagy András - polgármester: - Javasolja a kommunális adóról szóló rendelet-tervezetet – az 

írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal és formában – Képviselő-testület hagyja jóvá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

6/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

10. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ./2016.(II. 26.) 

önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. A rendelet módosítását a Jászszentlászlói Helytörténeti 

Egyesület kezdeményezte.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester – miért fontos, hogy a rendeletben ezek az ingatlanok 

szerepeljenek? Mit jelent ez? 

 

Mészáros László – képviselő – a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendeletben a 

korábbi épületek mellett 4 újabb ingatlan kerül felvezetésre. A település arculatát 

meghatározó épületek felújítása esetén lehet pályázatot benyújtani, a bírálatnál mindenképpen 

előnyt jelent a helyi védettség kiterjesztése. A településkép szempontjából fontos épületeket 

jelöltek meg, ezzel elérik azt, hogy a tulajdonosok nem változtathatják meg az épület 

homlokzatát, ha az épület helyi védettség alá kerül. 

 

Nagy András - polgármester – Javasolja a helyi építészeti örökség védelméről szóló 

rendelet-tervezet jóváhagyását az előterjesztés szerinti tartalommal és formában. 
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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  

7/2016.(II. 26.) számú rendelete  

az építészeti örökség helyi védelméről 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

11. Napirendi pont 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási 

Megállapodás módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal. A Társulási Megállapodás módosítását a szöveges előterjesztés 

teljes körűen kifejti.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2016. (II. 25.) határozat 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 

Társulása Társulási Megállapodás módosítása 
 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási 

Megállapodás módosítását a jegyzőkönyv 2. melléklet szerinti 

egységes szerkezetbe foglalt formában jóváhagyja 2016. március 1. 

napjával.  

 

Felelős:  Nagy András polgármester 

 Valentovics Beáta jegyző  

Határidő: 2016. március 1. 
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12. Napirendi pont 

2016. évi igazgatási szünet elrendelése 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal. Az igazgatási szünetet először 2015. évben vezették be, jól bevált, 

ezáltal a szabadságok kiadásának kérdése is rendeződni látszik. 

 

Valentovics Beáta – jegyző – az igazgatási szünet jól bevált 2015. évben, ezt követően 2016-

ban is folytatni kívánják ezt a gyakorlatot. Természetesen minden nap 8-9 óra között ügyelet 

fog működni, amikor átveszik a postát, és a halaszthatatlan ügyekben el lehet járni.  

 

Sütőné Kővágó Margit – képviselő – egyetért a javaslattal, elfogadja az igazgatási szünet 

indokoltságát. Kérése, hogy december hónapban, amikor december 20-ig iparűzési adó 

feltöltési időszak van, egy iparűzési adóval foglalkozó ügyintéző legyen ügyeletben.  

 

Nagy András – polgármester – Figyelembe fogják venni a képviselő asszony kérését. 

Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2016. (II. 25.)határozat 

2016. 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 

távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § 

alapján a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői részére 2016. július 11. napjától 2016. július 15. 

napjáig valamint 2016. december 19. napjától 2016. december 30. 

napjáig igazgatási szünetet rendel el. 

 

Felelős : Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. február 29. 

 

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: 2016. május 31. 
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13. Napirendi pont 

Testvértelepülési kapcsolat kialakítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Írásbeli előterjesztés szerint terjeszti a Képviselő-testület elé 

a testvértelepülési kapcsolatok kialakítását Jászjákóhalma, Jásztelek, Jászdózsa és 

Jászfelsőszentgyörgy településekkel.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – támogatja a javaslatot. Javasolja, hogy a faluközpontban 

lévő táblára kerüljenek fel az érintett testvértelepülések táblái is.  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2016. (II. 25.) határozat 

Testvértelepülési kapcsolat kialakítása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

1./ Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja Jászjákóhalma, Jásztelek, Jászdózsa és 

Jászfelsőszentgyörgy településekkel a testvértelepülési 

megállapodás megkötését.  

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a 

testvértelepülési megállapodás tervezetek előkészítése 

érdekében a települések illetékes vezetőivel, képviselőivel a 

szükséges előzetes tárgyalásokat folytassa le, az általuk tett 

esetleges módosítások a megállapodás tervezeteken vezesse át. 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2016. március 31., a testvértelepülési megállapodások 

egyeztetésére 

 

14. Napirendi pont 

Gminy Markowa Önkormányzatával testvértelepülési megállapodás 

megkötése 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal. Gminy Markowa Lengyel településsel testvértelepülési 

megállapodást köt Jászszentlászló Község Önkormányzata, melynek taralmát javasolja 

jóváhagyni.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2016. (II. 25.) határozat 

Gminy Markowa Önkormányzatával  

testvértelepülési megállapodás megkötéséről 
 

H a t á r o z a t 

 

1./ Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy Gminy Markowa 

(Lengyelország) Községgel testvértelepülési megállapodást 

kíván kötni. 

 

2./ A Képviselő-testület a Gminy Markowa (Lengyelország) 

Községgel kötendő testvértelepülési megállapodásban 

foglaltakkal egyetért, azt – a mellékletben foglaltak szerinti 

tartalommal – jóváhagyja. 

 

3./ A Képviselő-testület a kölcsönös partneri szándékok 

deklarálását követően felhatalmazza Jászszentlászló Község 

Polgármesterét a – határozat mellékletét képező – 

testvértelepülési megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2016. május 1., a testvértelepülési megállapodás 

aláírása vonatkozásában 

 

15. Napirendi pont 

Kis-Szabó Norbert Önkormányzati bérlakás kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal. Kis-Szabó Norbert a korábbi bérlője ennek az ingatlannak, rendesen 

fizetik a bérleti díjat. Javasolja, hogy Kis-Szabó Norbert részére a Jászszentlászló, Hunyadi u. 

5. szám alatti önkormányzati bérlakást 2016. március 0l – 2017. február 28. napjáig adják 

bérbe. 
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2016. (II. 25.) határozat 

Kis-Szabó Norbert lakásbérleti szerződése 
 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti 65 m 
2 

–es 

önkormányzati lakás bérlőjeként Kis-Szabó Norbert 

Jászszentlászló, Pécsi u. 30. szám alatti lakost és Vargáné Rózsa 

Anikó Kiskunfélegyháza, Csanyi út 19. tartózkodási hely: 

Jászszentlászló, Pécsi u. 30. szám alatti lakost jelöli ki. 

A bérleti szerződés időtartama 2016. március 1. napjától 2017. 

február 28. napjáig.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. március 14., bérleti szerződés megkötésére 

 

 

 

16. Napirendi pont 

Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.  

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

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

hogy a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló módosított 2011. 

évi CLXXXIX tv. 39 § bekezdésében foglaltak alapján a polgármesternek és a képviselőknek 

minden év január 31. napjáig vagyonnyilatkozatukat kötelesek leadni.  Ennek hiányában, a 

polgármester és a képviselők nem gyakorolhatják döntési jogukat, valamint a megállapított 

tiszteletdíjakat sem vehetik fel. 

Ügyrendi bizottság 2016. február 25-én 9 
45 

órai kezdettel megtartott ülésén megállapította, 

hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat polgármestere és képviselői a törvényben előírt 

határidőig mindenki eleget tett, saját és családtagjai vagyontételi nyilatkozat leadásának. 

Jászszentlászlót Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

  



21 
 

 

17. Napirendi pont 

Helyi civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja az előterjesztésben szereplő – a helyi civil 

szervezetet 2016. évi támogatásáról szóló pályázati kiírást Képviselő-testület hagyja jóvá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2016. (II. 25.) határozat 

Helyi civil szervezetek 2016. évi 

támogatására pályázati kiírás 
 

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 2016. évi támogatására pályázatot ír ki. A pályázati 

kiírást az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. március 14., a pályázati kiírás megjelentetésére 

 

18. Napirendi pont 

Egyebek 

 

18/1. „Szent László Herma” szobor költségeinek finanszírozása 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Község Önkormányzata 2016. évben 

megrendezi a XXI. Kárpát-medencei Szentlászló települések találkozóját. Az érintett 

települések 60.000.-Ft/ település, azaz Hatvan-ezer forint vissza nem térítendő támogatást 

nyújtanak a „Szent László Herma” szobor költségeihez. Erről készült Támogatási 

megállapodás, melynek jóváhagyását kéri a Képviselő-testülettől. Ezt követően az érintett 17. 

Szent László településsel megkötik a támogatási megállapodást, ezzel biztosítva a szobor 

felállításának költségét.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2016. (II. 25.) határozat 

„Szent László Herma” szobor költségeihez 

Támogatási megállapodás megkötése 

 

H a t á r o z a t 

A Képviselő-testület a „Szent László Herma” szobor költségeihez 

történő megállapodásban foglaltakkal egyetért, azt – a mellékletben 

foglaltak szerinti tartalommal – jóváhagyva felhatalmazza a 

polgármestert az érintett településekkel a támogatási szerződések 

megkötésére 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2016. március 31. szerződés megkötésére 

 

Nagy András – polgármester – A témához kapcsolódik, hogy a Kárpát-medencei 

Szentlászló települése találkozója alkalmával a jászszentlászlói gyerekek rajzaiból egy 

kiállítást szerveznek. A rajzokat a rendezvénysorozat alkalmával állítják ki, a helyszín még 

nem dőlt el. A pályázati kiírás részleteit a soron következő Képviselő-testületi ülésen kerül 

meghatározásra.  

 

18/2. Önkormányzati intézmények gáz energia szolgáltatása 

   (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 

Társulásának intézményei, mint az alapszolgáltatási központ, konyha és a Jászszentlászlói 

Közös Hivatal esetében a gáz-energia szolgáltatási szerződés felmondását kezdeményezte. A 

szabadpiacon van lehetőség gáz energia vásárlására, ehhez vállalkozói szerződés megkötésre 

kerül sor, a Budapesti székhelyű Sourcing Hungary Kft-vel. A vállalkozás a végzett 

szolgáltatásokért a megtakarítás 30%-át kérik. Ez nagyon kedvező ajánlat, a megtakarítás 

várhatóan nagyon jelentős lesz, hiszen a konyha és az Alapszolgáltatási központ nagyon nagy 

fogyasztók. Javasolja, Képviselő-testület hagyja jóvá a szerződések felbontását. 
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2016. (II. 25.) határozat 

Önkormányzati intézmények 

gáz-energia szolgáltatási szerződésének  

felmondása 
 

H a t á r o z a t 

A Képviselő-testület hozzájárul, a Jászszentlászló Községi 

Önkormányzatnál működő intézményeknél a gáz-energia szerződések 

felmondásához.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2016. március 31.  

 

18/3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat által fenntartott Művelődési Ház 

helyiségének bérbeadása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Község Önkormányzata által fenntartott 

Művelődési Ház üresen álló iroda helyiségét bérbe adták az Andego Tanácsadó Kft 

(Budapest, Üllői út 25.) részére. A bérleti szerződést 2016. február 01 – 2016. május 10. 

közötti időszakra határozott időre kötötték. Kérte Képviselő-testületet hagyja jóvá a 

terembérleti szerződés megkötését, melyen a szoros határidő miatt kellett azonnal megkötni. 

A bérleti díj mértéke 20.000.-Ft/hó.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2016. (II. 25.) határozat 

Művelődési Ház terembérleti  

szerződés ügye 
 

H a t á r o z a t 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat fenntartásában működő 

Művelődési Ház helyiségére vonatkozóan terembérleti szerződést 

kötöttek a Andego Tanácsadó Kft bérlővel. A bérleti szerződés 

határozott időre kötik 2016. február 01 – 2016. május 10 közötti 

időtartamra, a bérleti díj mértéke 20.000.-Ft/hó. 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Azonnal 
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18/4. Tájékoztatás emlékművek felújítása tárgyában 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – A település központjában található parkban áll a I. 

világháborús emlékmű és az Alapító Jász települések emlékoszlopa. A szobrok talapzata 

nagyon rossz állapotban van. Első lépésben felújítani kívánja az I. világháborús emlékmű 

talapzatát. Az első ajánlat, ami beérkezett – térburkolattal együtt 1.200 e Ft + ÁFA. A Jász 

települések emlékoszlopa esetén az új talapzat költsége 950 e Ft + ÁFA térkövezéssel együtt. 

A tárgyalások folyamatban vannak, még nem a végső ár. A szobrok talapzatának újra 

készítése nagyon időigényes folyamat, hiszen a talapzatnak nagy terhet kell bírnia, ezért nem 

lehet a kivitelezési folyamatot sürgetni.  

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

18/5. Tájékoztatás polgármester 2016. évi szabadságáról 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 2016. évi 

szabadságterv alapján a február hónapra eső szabadság igénybevétele megtörtént. 

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt Nagy András polgármester a nyílt ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 


