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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 

31-én 14 
30

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő 

 Mészáros László képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő  

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 

az ülés határozatképes, 100 % megjelenés.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen 

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

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ./2016. (III. 31.) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési 

díjakról szóló 10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a születési 

támogatásról szóló ./2016. (III. 31..) önkormányzati rendelet-tervezetének 

jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

4. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

5. 2016. évi Civil pályázatok elbírálása 

(Írásbeli előterjesztés) 

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

módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

7. Egyebek 

 

8. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása a 

Jászszentlászló 027/22. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

Zárt ülés. 

 

9. Kanalas Dániel kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelmének elbírálása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó Nagy András polgármester  

Zárt ülés. 

 

1. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ./2016. (III. 

31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátás térítési díjakról szóló 10/2015.(IV. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

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

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete  

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjakról szóló 

10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

2. Napirendi pont.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a születési 

támogatásról szóló ./2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet-tervezetének 

jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Nagy András – polgármester - javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet írásbeli 

formában és tartalommal történő elfogadását. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

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

9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete  

 a születési támogatásról 

 

3. Napirendi pont 

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – javasolja, hogy Képviselő-testület hatalmazza fel a fogorvosi 

alapellátás tárgyában a szerződést Dr. Fodor Tünde Gabriella fog- és szájsebész szakorvossal 

kösse meg. A szerződés alapján nevezett a fogorvosi ellátást 2016. április 1. napjától további 

fél éves időtartamra 2016. szeptember 30. napjáig, tartós helyettesítésben látja el.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2016. (III. 31.) határozat  
Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a fogászati alapellátás tartós helyettesítéssel történő ellátását. Felhatalmazza 

a polgármestert, hogy a fogászati alapellátás tárgyában a megbízási 

szerződést kösse meg Dr. Fodor Tünde Gabriella fog- és szájsebész 

szakorvossal. A megbízási szerződést 2016. április 1 – 2016. szeptember 30. 

napjáig terjedő időtartamra kötik meg. 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2016. április 15.. a szerződés megkötésére. 

 

 

4. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyása. 

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

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2016. (III. 31.) határozat 

A 2016. évi közbeszerzési tervről 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdésében 

foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező 2016. évi közbeszerzési 

tervet állapítja meg és honlapján közzéteszi.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett 

fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos  

 

5. Napirendi pont 

2016. évi Civil pályázatok elbírálása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

pályázati kiírásra 17 kérelem érkezett civil szervezettől és magánszemélyektől. Az 

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

rendelet alapján kiírt pályázat szerint a maximálisan adható támogatás mértéke 50 e Ft. A 

kérelmeket egyedileg bírálják el. Minden pályázó a maximális támogatási igényben nyújtotta 

be kérelmét.  

 

Javasolja a Polgárőr Egyesület/Borbás Róbert kérelmére a Civil pályázat 2016. keretében 50 e 

Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A polgárőrség komolyan kiveszi a részét a 

közösségi rendezvények lebonyolításából. Ruházat beszerzésére kérik a támogatást. 

Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely 

tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egy fő tartózkodása 

mellett, ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2016. (III. 31.) határozat 

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület  

civil támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület szervezet részére 50.000.-Ft támogatást 

biztosít. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
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”Működési célú támogatások áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói Polgárőr 

Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére 

 

Nagy András – polgármester - Ismertette Jászszentlászlói Nyugdíjasklub támogatási 

kérelmét. Javasolja a Jászszentlászlói Nyugdíjasklub kérelmére a Civil pályázat 2016. 

keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A Nyugdíjasklub lelkesen részt 

vesz a közösségi élet szervezésében, munkájukkal számos rendezvény színvonalának 

emeléséhez hozzájárulnak.  Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésével, mely részletesen tartalmazza a szabályokat a támogatás 

felhasználásáról, elszámolásáról. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2016. (III. 31.) határozat 

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub 

civil támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub szervezet részére 50.000.-Ft támogatást 

biztosít.  

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatások áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói 

Nyugdíjas Klub képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a 

megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület 

kérelmére a Civil pályázat 2016. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. 

A sporthorgász egyesület gyermekek részére indít horgásztábort, ezzel vesz részt a közösségi 

élet szervezésében. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, 

elszámolásáról. 

 

Hajagos-Tóth Sándor – képviselő – a Sporthorgász Egyesület komoly szerepet tölt be a 

közösségi élet szervezésében, ezért javasolja, 50 e Ft támogatásban részesüljenek.  

 



6 
 

Nagy András – polgármester – a képviselő módosítása alapján javasolja, hogy a 

Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület kérelmére a Civil pályázat 2016. keretében 50 e Ft 

támogatást biztosítson a képviselő-testület. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egy fő tartózkodása 

mellett, ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2016. (III. 31.) határozat 

Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület 

civil támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület Civil szervezetet részére 50.000.-Ft 

támogatást biztosít. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói 

Sporthorgász Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a 

megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 

Berczeliné Csúri Edit pedagógus kérelmére a Civil pályázat 2016. keretében 50 e Ft 

támogatást biztosítson a képviselő-testület. A pályázati támogatásból Pöttyös tábor néven 

szerveznek általános iskoláskorú gyermekek részére tábort. Képviselő-testület hatalmazza fel 

a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes 

szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2016. (III. 31.) határozat 

„Pöttyös Tábor” civil támogatása  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola Berczeliné Csúri Edit 

pedagógus által megszervezett „Pöttyös tábor” részére 50.000.-Ft 

támogatást biztosít. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 



7 
 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy Berczeliné Csúri Edit 

egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás 

kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Gyermektánc csoport/Toldi Csaba kérelmére a 

Civil pályázat 2016. évi keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A 

tánccsoport fellépő ruhákat készít a támogatás összegéből. Képviselő-testület hatalmazza fel a 

polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat 

a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

38/2016. (III. 31.) határozat 

Gyermektánc csoport civil támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermek 

tánccsoport/ Toldi Csaba szervezet részére 50.000.-Ft támogatást biztosít.  

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatások áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy Toldi Csaba egyénnel a 

támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás kifizetéséről 

intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Helytörténeti és Faluvédő 

Egyesület kérelmére a Civil pályázat 2016. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a 

képviselő-testület. Az Egyesület a helytörténeti kiállítások, fotókiállítások, civil rendezvények 

szervezésével aktívan részt vesz a közösségi élet formálásában. Képviselő-testület hatalmazza 

fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes 

szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egy fő tartózkodása 

mellett, ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
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39/2016. (III. 31.) határozat 

Helytörténeti és 

Faluvédő Egyesület civil támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helytörténeti 

és Faluvédő Egyesület Civil szervezet részére 50.000.-Ft támogatást 

biztosít. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatások áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói 

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést 

kösse meg, a megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április15., megállapodások megkötésére 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Hangász Együttes kérelmére a 

Civil pályázat 2016. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A Hangász 

Együttes a zenedélutánok rendezésével sok idős, és zenekedvelő ember számára biztosítanak 

igényes szórakozási lehetőséget. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás 

felhasználásáról, elszámolásáról. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2015. (III. 31.) határozat 

Jászszentlászlói Hangász Együttes 

civil támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Hangász Együttes Civil szervezet részére 50.000.-Ft 

támogatást biztosít. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civilszervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói Hangász 

Együttes képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére  
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Nagy András – polgármester - Javasolja a Korszerű Iskoláért Alapítvány kérelmére a Civil 

pályázat 2016. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Az Alapítvány az 

általános iskolás korú gyermekek – kitűnő tanulók, és tehetséges gyermekek – részére szervez 

kirándulást. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, 

elszámolásáról. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2016. (III. 31.) határozat 

Korszerű Iskoláért Alapítvány 

civil támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Korszerű 

Iskoláért Alapítvány Civil szervezet részére 50.000.-Ft támogatást biztosít.  

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Korszerű Iskoláért 

Alapítvány képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Pásztorkodó Néphagyományőrző Óvodai 

Egyesület kérelmére a Civil pályázat 2016. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a 

képviselő-testület. Az Egyesület részére tárgyi eszköz beszerzésre, belföldi utazások 

költségeinek biztosítására kérik a támogatást. Képviselő-testület hatalmazza fel a 

polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat 

a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2016. (III. 31.) határozat 

Pásztorkodó Néphagyományőrző Óvodai Egyesület 

civil támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztorkodó 

Néphagyományőrző Óvodai Egyesület Civil szervezet részére 50.000.-Ft 

támogatást biztosít.  

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 
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Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Pásztorkodó 

Hagyományőrző Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse 

meg, a megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Sportegyesület kérelmére a Civil 

pályázat 2016. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Az Egyesület a 

Győrök Imre emlékversenyt, valamint focigálát kívánja megszervezni a támogatásból. 

Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely 

tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2016. (III. 31.) határozat 

Jászszentlászlói Sportegyesület 

civil támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló Sportegyesület Civil szervezet részére 50.000.-Ft támogatást 

biztosít.  

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói 

Sportegyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Szivárvány Tábor/Bozóki Edit kérelmére a Civil 

pályázat 2016. keretében 30 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A támogatás 

felhasználási területe a Szivárvány Tábor szervezése. Képviselő-testület hatalmazza fel a 

polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat 

a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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44/2016. (III. 31.) határozat 

Szivárványlakók/Bozóki Edit civil támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozóki 

Edit/Szivárvány tábor rendezvény részére 30.000.-Ft támogatást biztosít.  

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi szervezettel, 

egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás 

kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlóért Egyesület kérelmére a Civil 

pályázat 2016. keretében 20 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A támogatás az 

Élelmezési világnap alkalmából megrendezésre kerülő rendezvény szervezési költségeire 

használható fel. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésével, mely részletesen tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás 

felhasználásáról, elszámolásáról. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2016. (III. 31.) határozat 

Jászszentlászlóért Egyesület civil támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlóért Egyesület Civil szervezet részére 20.000.-Ft támogatást 

biztosít.  

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi szervezettel, 

egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás 

kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére 
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Nagy András – polgármester - Javasolja a Nagycsaládosok Egyesülete kérelmére a Civil 

pályázat 2016. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület a Családi nap 

megszervezéséhez. Az Egyesület nagyon komoly közösségi munkát fejt ki, részt vesznek a 

falunapi rendezvényen, valamint az Adventi rendezvényeken is. Képviselő-testület 

hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely részletesen 

tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2016. (III. 31.) határozat 

Nagycsaládosok Egyesülete  

civil támogatása 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Nagycsaládosok Egyesülete Civil szervezet részére 50.000.-Ft támogatást 

biztosít. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Nagycsaládosok 

Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Református Egyház kérelmére a Civil pályázat 

2016. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A gyülekezet a támogatást 

belföldi utazások költségeire használja fel. Az utazások célja a kapcsolatok ápolása más 

Református gyülekezetekkel. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésével, mely részletesen tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás 

felhasználásáról, elszámolásáról. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2016. (III. 31.) határozat 

Református Egyház civil támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Református 

Egyház részére 40.000.-Ft támogatást biztosít.  

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 
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Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi szervezettel, 

egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás 

kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesülete 

kérelmére a Civil pályázat 2016. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. 

Az Egyesület Családi hétvége program megszervezésére kívánja a támogatást felhasználni.  

Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely 

részletesen tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egy fő tartózkodása 

mellett, ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2016. (III. 31.) határozat 

Jászszentlászlói Aktív Fiatalok 

Egyesülete civil támogatása 

 

 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesülete Civil szervezet részér 50.000.-Ft 

támogatást biztosít. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói Aktív 

Fiatalok Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a 

megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Pöttyös Bögre Együttes kérelmére a Civil 

pályázat 2016. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Az Együttes 

fellépések költségeire, az utazás költségeire használják fel a támogatást. Képviselő-testület 

hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely részletesen 

tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egy fő tartózkodása 

mellett, ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
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49/2016. (III. 31.) határozat 

Pöttyös Bögre zenekar 

 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pöttyös Bögre 

zenekar részére 40.000.-Ft támogatást biztosít.  

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervek támogatása 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi szervezettel, 

egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás 

kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete kérelmére 

a Civil pályázat 2016. keretében 30 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Az 

Egyesület a támogatásból lószerszámokat kíván vásárolni. Kiegészítve az előterjesztés 

anyagát, elmondta, hogy a Kunfakó lótenyésztés és Eördögh András paraszti gazdasága 

bekerült a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert 

a támogatási szerződés megkötésével, mely részletesen tartalmazza a részletes szabályokat a 

támogatás felhasználásáról, elszámolásáról. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2016. (III. 31.) határozat 

Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete 

civil támogatása 

 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ősi Lófajtákat 

Tenyésztők Egyesülete Civil szervezet részére 30.000.-Ft támogatást 

biztosít. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi szervezettel, 

egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás 

kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 15., megállapodások megkötésére  
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Tóthné Frank Anikó – képviselő – bár a Katolikus egyház nem kért támogatást, javasolja, 

hogy a templom díszítéséhez virágot biztosítson az Önkormányzat. Ezzel járuljon hozzá az 

Önkormányzat a Templom és környéke széppé tételéhez.  

 

Nagy András – polgármester – most van folyamatban az Önkormányzat és az intézmények 

tavaszi virág igényének felmérése. Meg fogják kérdezni a plébánost, szívesen biztosítják a 

Templom környékére ültetendő egynyári virágokat.  

 

6. 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 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2016. (III.31.) 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. április 1. 

napjával.  

 

Felelős:  Nagy András polgármester 

 Valentovics Beáta jegyző  

Határidő: 2016. április 1. 

 

7. Napirendi pont 

Egyebek. 

 

7/1. Háziorvosok beadványa iparűzési adó ügyben.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

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

Zoltán Mihály és Dr. Hajagos-Tóth Sándor háziorvosok helyi iparűzési adó tárgyában 

kérelmet nyújtottak be. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Képviselő-testület Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottsága 2016. április hónapban tartandó ülésén foglalkozik a kérdéssel.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  
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7/2. 2016. évi járda építési pályázat kiírás tárgyában tájékoztatás. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester –korábbi Képviselő-testületi ülésen döntöttek a 2015. évben 

beadott kérelmek ügyében. Ennek megfelelően 556.000.-Ft támogatás odaítéléséről döntöttek, 

érintettekkel a támogatási szerződések aláírása folyamatban van. 2016. évben újra pályázati 

kiírást tesznek közzé a lakosság körében a járda építés támogatására. Nagyon nagy sikere van 

a kezdeményezésnek. A pályázati kiírást 2016. áprilisi ülésén tárgyalja meg a Képviselő-

testület.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – támogatja a pályázati kiírást. Nagyon jó kezdeményezés, 

a falukép is szebb lesz azáltal, hogy szép, járható járdák lesznek.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

7/3. Jászdózsa településsel testvértelepülési megállapodás megkötése 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester - Képviselő-testület 2016. februári ülésén testvértelepülési 

kapcsolatok kialakításának kezdeményezéséről döntött az alapító Jász településekkel. A 

határozatban foglaltaknak megfelelően felvették a kapcsolatot Jászjákóhalma, Jásztelek, 

Jászdózsa és Jászfelsőszentgyörgy településekkel. Jászdózsa település jelzett vissza, hogy 

testvér-települési megállapodást köt Jászszentlászlóval. A többi település még nem jelezte 

szándékát. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2016. (III. 31.) határozat 

Testvértelepülési megállapodás megkötése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Jászdózsa településsel testvértelepülési megállapodást köt. A testvér-

települési megállapodást az előterjesztés szerinti formában elfogadja  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a testvér-települési 

megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Nagy András 

Határidő: 2016. május 1. a testvértelepülési megállapodás aláírása 

vonatkozásában 
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7/4. Testvér-települési programok és együttműködések pályázat benyújtása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

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

Consulting Kft közreműködésével A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által kiírt 

Testvértelepülési programok és együttműködések pályázat benyújtásra került. A pályázat 

címe: Ifjúsági és hagyományőrző programok Jászszentlászlón. Az igényelt támogatás 

2.500.000.-Ft. A testvértelepülési pályázat keretében Tóthfalu, Jászdózsa és Gyergyószárhegy 

településekkel szerveznek egy találkozót, rendezvényt. Jászdózsa a szándéknyilatkozatot 

megküldte Jászszentlászló község önkormányzat részére. A pályázat benyújtásra került, 

tekintettel arra, hogy a beadási határidő 2016.március 31. napja, ezért utólagosan tájékoztatja 

Képviselő-testületet. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2016. (III. 31.) határozat 

Testvér-települési programok és 

együttműködések pályázat benyújtása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

tudomásul vette és támogatja, hogy a Bethen Gábor Alapkezelő Zrt 

által kiírt Testvér-települési programok és együttműködések keretében 

Ifjúsági és hagyományőrző programok Jászszentlászlón címmel 

pályázatot nyújtott be.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. hogy a pályázatban 

megjelölt településekkel - Tóthfalu, Gyergyószárhegy, Jászdózsa - az 

együttműködési megállapodást megkösse.  
 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

7/5. VP pályázatok benyújtása 

 (Szóbeli előterjesztés) 
 

Nagy András – polgármester – kiírásra kerülnek a VP pályázatok. Javasolja, hogy 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat a Külterületi helyi utak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezelés, állapotjavításához karbantartásához, karbantartáshoz szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése című VP-6 7.2.1.3 számú pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be. 

A pályázat keretében MTZ traktor, FG 200 gréder, kotrógép kerül beszerzésre, melyeket a 

külterületi utak karbantartásához használnak majd. A pályázati támogatás intenzitása 90%, a 

beszerzés bruttó értéke 21.021.231.-Ft, az önerő 2.102.000.-Ft. A pályázati saját erő forrása 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés – céltartalék előirányzata.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2016. (III. 31.) határozat 

VP-6-7.2.1.3-16 pályázat benyújtása 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő–testülete 

egyetért azzal, hogy a Külterületi helyi utak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához, 

karbantartáshoz szükséges erő-és munkagépek beszerzése című VP-6-

7.2.1.3-16 kódszámú pályázati felhívásra Jászszentlászló Község 

Önkormányzata pályázatot nyújtson be bruttó 21.021.231 forint 

összköltségű pályázat megvalósítására. 

2.Jászszentlsázló Községi Önkormányzat Képviselő–testülete saját 

forrásként bruttó 2.102.000 Ft összeget biztosít Jászszentlászló 

Községi Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet céltartalék 

terhére. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, valamint arra, hogy a 

pályázattal kapcsolatos ügyekben teljes körűen eljárjon. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

 

Nagy András – polgármester - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című VP-6-

7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívásra Jászszentlászló Község Önkormányzata 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal (6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8. hrsz: 1) 

felújítására pályázatot nyújtson be. A beruházás bruttó 25.603.200 forint összköltségű a saját 

forrásként bruttó 2. 560.320 Ft összeget biztosít Jászszentlászló Községi Önkormányzata 

2016. évi költségvetési rendelet céltartalék terhére. 

 
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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55/2016. (III. 31.) határozat 

VP-6-7.4.1.1-16 pályázat benyújtása 
 

H a t á r o z a t 
 

 

 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő–testülete 

egyetért azzal, hogy a Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

energetikai korszerűsítése című VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati 

felhívásra Jászszentlászló Község Önkormányzata Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal (6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8. 

hrsz: 969/2) felújítására  pályázatot nyújtson be bruttó 25.603.200 

forint összköltségű pályázat megvalósítására. 

2.Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő–testülete saját 

forrásként bruttó 2. 560.320 Ft összeget biztosít Jászszentlászló 

Községi Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet céltartalék 

terhére. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, valamint arra, hogy a 

pályázattal kapcsolatos ügyekben teljes körűen eljárjon. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

Nagy András – polgármester – Javasolja, hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat a 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati 

felhívásra Jászszentlászló Község Önkormányzata Művelődési Ház (6133 Jászszentlászló, 

Kossuth u. hrsz: 969/2) felújítására pályázatot nyújtson be. Az épület felújításának költsége 

bruttó 24.371.742 forint. A támogatás intenzitása 90%, Képviselő–testülete saját forrásként 

bruttó 2.437.175 Ft összeget biztosítson Jászszentlászló Községi Önkormányzata 2016. évi 

költségvetési rendelet céltartalék terhére. 
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2016. (III. 31.) határozat 

VP-6-7.4.1.1-16 pályázat benyújtása 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő–testülete 

egyetért azzal, hogy a Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

energetikai korszerűsítése című VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati 

felhívásra Jászszentlászló Község Önkormányzata Művelődési Ház 

(6133 Jászszentlászló, Kossuth u. hrsz: 969/2) felújítására pályázatot 
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nyújtson be bruttó 24.371.742 forint összköltségű pályázat 

megvalósítására. 

2.Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő–testülete saját 

forrásként bruttó 2.437.175 Ft összeget biztosít Jászszentlászló 

Községi Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet céltartalék 

terhére. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, valamint arra, hogy a 

pályázattal kapcsolatos ügyekben teljes körűen eljárjon. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

7/6. Pályázati kiírás település üzemeltető munkatárs foglalkoztatása ügyében. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Községi Önkormányzat működése során 

számtalan olyan feladat jelentkezik, amikor szükség lenne egy település üzemeltető 

munkakört betöltő személy foglalkoztatására. Elképzelései szerint feladatai közé tartozik 

majd a település üzemeltetési feladatok koordinálása. Feladata lesz a fizikai állomány 

koordinálása, önkormányzati gazdasági ágazat üzemelésének felügyelete, közmunka 

programokban résztvevők koordinálása. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetésével kapcsolat 

teendők, műszaki gépészeti javítási feladatok elvégzése. Rendezvényeken a technikai 

feltételek biztosításáért felel. Az Önkormányzati beruházások során közreműködik. Javasolja, 

képviselő-testület hatalmazza fel a pályázati kiírás közzétételével. Amennyiben érkezik 

pályázat – elbírálják azokat, a kiválasztott személy június 01. napjával munkába állhat.  
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2016. (III. 31.) határozat 

Pályázat kiírása település  

üzemeltető munkakör betöltésére 
 

H a t á r o z a t 
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő–testülete 

felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy pályázatot írjon ki 

település üzemeltető munkakör betöltésére. A foglalkoztatási 

jogviszony kezdő időpontja 2016. június 01. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

     Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2016. április 15. a pályázat kiírására. 
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7/7. Tájékoztatások 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

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

emlékoszlopa talapzatának, valamint az I. világháborús emlékmű talapzatának építési 

munkálatai megkezdődtek, a vállalkozói szerződést az Önkormányzat megkötötte a 

kivitelezővel a korábbi Képviselő-testületi döntésnek megfelelően.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette. 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évben a 

Területfejlesztési Operatív Program keretében a belvíz elvezető rendszer felújítására kerül sor. 

Megye szakemberei állítják össze a pályázati dokumentációt. A terveket Andó György készíti, 

a projekt keretében külterületi zsilip kerül kiépítésre, egy tárolót alakítanak ki a belvíz 

tárolására, valamint a Kossuth utca, Vasút utca, Jákóhalmi utca, valamint a Géza Fejedelem 

utcákban belvíz elvezető csatorna kerül kiépítésre. A projekt teljes költségvetése 35 millió 

forint lesz. 

 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy – 2017. év helyett – előre láthatólag 2016. évben 

TOP keretből megvalósul a konyha felújítása a korábbi testületi ülésen elhangzottak szerint. A 

felújítás teljes költségvetése 30 millió forint. A tervek készen vannak, az energetikai 

tanúsítványt már elkészítették.  

 

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy 2017. őszén kerülhet megvalósításra a 

Jászszentlászló-Móricgát közötti 5407 számú út burkolatának felújítása 1,185 km hosszan. A 

burkolat felújítása a Kaiser vendéglőnél kezdődik és a mázsaházig tart. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta a munkát.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 

 


