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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 

19-én 13 
00

 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.  

 

Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen 

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

 

Napirendi pontok: 

1. BKM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó 

parancsnokság támogatási kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló csapadék és vízvisszatartó rendszer rekonstrukció V. ütem vízjogi 

létesítési engedélyterv, kiviteli terv szerződéskötése. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

3. Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

4. Művelődési Ház terembérleti szerződés módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

5. Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti ingatlan bérbeadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

6. Önkormányzati bérlakás kérelmek 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 
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7. Jászszentlászló Sportegyesület támogatási kérelme 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

8. Egyebek.  

 

9. Szociális kérelem elbírálása 

Zárt ülés 

 

1. Napirendi pont.  

 BKM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó 

parancsnokság támogatási kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: -  Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatási kérelemmel fordult az 

Önkormányzathoz. A támogatási kérelemben összeget nem határoztak meg.  Javasolja, hogy 

az Önkormányzat 150.000.-Ft, azaz Egyszázötven-ezer forint vissza nem térítendő  

támogatást biztosítson a Parancsnokság részére. A támogatás fedezete Jászszentlászló 

Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének Céltartalék előirányzata. Javasolja 

Képviselő-testület hatalmazza fel a támogatási szerződés aláírásával.  

  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2016. (V. 19.) határozat  

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága részére 

150.000.-Ft azaz  Egyszázötven ezer forint  támogatást biztosít.  

 

A támogatás fedezete Jászszentlászlói Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetésének Céltartalék előirányzata. Képviselő-

testület felhatalmazza  a Polgármestert a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő támogatási 

szerződés aláírására.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2016. július 31., támogatási szerződés aláírására  

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló csapadék és vízvisszatartó rendszer rekonstrukció V. ütem 

vízjogi létesítési engedélyterv, kiviteli terv szerződéskötése. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. A csapadék és vízvisszatartó rendszer rekonstrukció V. ütem 
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vízjogi létesítési engedélyterv, kiviteli terv elkészítésére három árajánlatot kért be az 

Önkormányzat. A három megkeresett cég: Vízilétesítményi és Környezeti Mérnöki Kft, 

Aquaber-Plusz Bt, valamint a Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Mindhárom cég érvényes 

ajánlatot adott be, a legkedvezőbb ajánlat a Vízilétesítményi és Környezeti Mérnöki Kft-től 

érkezett. Az ajánlat szerint az engedélyterv és a kiviteli terv elkészítését 975.000.-Ft + ÁFA 

összegért vállalják. Javasolja, hogy Képviselő-testület hatalmazza fel a szerződés 

megkötésére.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2016. (V. 19.) számú határozat  

Jászszentlászló csapadék és vízvisszatartó rendszer 

rekonstrukció V. ütem vízjogi létesítési engedélyterv, 

kiviteli terv szerződéskötése   

                                

                               H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jászszentlászló csapadék és vízvisszatartó rendszer 

rekonstrukció V. ütem vízjogi létesítési engedélyterv, kiviteli 

terv elkészítésére szerződést köt 975.000.-Ft +ÁFA összegben 

Vízlétesítményi és Környezeti Mérnöki Korlátolt Felelősségű 

Társasággal (Szeged, Szilágyi u. 2). 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2016. június 15.,  szerződés megkötésére 

 

3. Napirendi pont 

Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása  

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - Nagy sikere lett a településen a járdaépítési és felújítási 

pályázatnak. 2016. év elején a 2015. évről áthúzódó kérelmek elbírálása megtörtént, a szabad 

keret 944.000.-Ft. Jelenleg 12 kérelem érkezett be az Önkormányzathoz, valamennyi kérelem 

megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. A támogatások forrása Jászszentlászló 

Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) önkormányzati 

rendelet Egyéb Felhalmozási célú kiadások,  Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre előirányzata. 

 

Ennek alapján az alábbi személyek járdaépítési, felújítási pályázatát terjeszti Képviselő-

testület elé:  

 

Urbánné Dékány Dóra Jászszentlászló, Segesvári utca 2. szám alatti lakos 33 méter 

járdaszakasz felújításához kért támogatást. A pályázati kiírás alapján a maximálisan adható 

támogatás 20 fm alapján  80.000.-Ft. Javasolja 80.000.- támogatás megítélését.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

80 /2016. (V.19.) határozat 

Urbánné Dékány Dóra jászszentlászlói lakos 

járda építési és felújítási pályázata 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Urbánné Dékány Dóra Jászszentlászló, Segesvári u. 2. szám 

alatti  kérelmező járdafelújítását 80.000.-Ft összeggel 

támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet Egyéb Felhalmozási célú kiadások,  

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert, hogy a 

mellékletben felsorolt személyekkel a támogatási szerződést 

kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2016. június  15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Kiss Mihályné Jászszentlászló, Móra Ferenc u. 22. szám 

alatti lakos 19 méter járdaszakasz felújításának támogatását kérte. Javasolja a 76.000.-Ft 

támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

81 /2016. (V.19.) határozat 

Kiss Mihályné jászszentlászlói lakos  

járda építési és felújítási pályázata 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Kiss Mihályné Jászszentlászló, Móra Ferenc u. 22. szám alatti  

kérelmező járdafelújítását 76.000.-Ft összeggel támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet Egyéb Felhalmozási célú kiadások,  

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert, hogy a 

mellékletben felsorolt személyekkel a támogatási szerződést 

kösse meg.  
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  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2016. június  15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Vastag Ádám Jászszentlászló, Dózsa György u. 20. szám 

alatti lakos 47 méter járdaszakasz felújításához kért támogatást. A pályázati kiírásban 

foglaltak alapján, javasolja 80.000.-Ft támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

82 /2016. (V.19.) határozat 

Vastag Ádám jászszentlászlói lakos 

járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Vastag Ádám Jászszentlászló, Dózsa György u. 20. szám alatti  

kérelmező járdafelújítását 80.000.-Ft összeggel támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet Egyéb Felhalmozási célú kiadások,  

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert, hogy a 

mellékletben felsorolt személyekkel a támogatási szerződést 

kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2016. június  15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Patyi Endre Jászszentlászló, Arany J. u.6. szám alatti lakos 

22 méter járdaszakasz felújításához kért támogatást. Javasolja - a pályázati kiírás alapján - 

maximálisan adható 80.000.-Ft támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

83 /2016. (V.19.) határozat 
Patyi Endre jászszentlászlói lakos 

járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Patyi Endre Jászszentlászló, Arany János u. 6. szám alatti  

kérelmező járdafelújítását  80.000.-Ft összeggel támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet Egyéb Felhalmozási célú kiadások,  
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert, hogy a 

mellékletben felsorolt személyekkel a támogatási szerződést 

kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2016. június  15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Juhász Károlyné Jászszentlászló, Arany J. u. 15. szám alatti 

lakos 22 méter járdaszakasz felújításának támogatását kérte. Javasolja a maximálisan 

biztosítható 80.000.-Ft  támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

84 /2016. (V.19.) határozat 

Juhász Károlyné jászszentlászlói lakos  

járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Juhász Károlyné Jászszentlászló, Arany J. u. 15. szám alatti  

kérelmező járdafelújítását 80.000.-Ft összeggel támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet Egyéb Felhalmozási célú kiadások,  

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert, hogy a 

mellékletben felsorolt személyekkel a támogatási szerződést 

kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2016. június  15., megállapodások megkötésére  

 

 

Nagy András – polgármester - Bugyi Károly Jászszentlászló, Móra Ferenc u. 25. szám alatti 

lakos 19 méter járdaszakasz felújításának támogatását kérte. Javasolja a 76.000.-Ft támogatás 

megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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85 /2016. (V.19.) határozat 

Bugyi Károly jászszentlászlói lakos 

járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Bugyi Károly Jászszentlászló, Móra F. u. 25. szám alatti  

kérelmező járdafelújítását  76.000.-Ft összeggel támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet Egyéb Felhalmozási célú kiadások,  

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert, hogy a 

mellékletben felsorolt személyekkel a támogatási szerződést 

kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2016. június  15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Kiss Mihály Jászszentlászló, Zsolnai u. 26. szám alatti lakos 

14 méter járdaszakasz felújításának támogatását kérte. Javasolja 56.000.-Ft támogatás 

megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

86 /2016. (V.19.) határozat 

Kiss Mihály jászszentlászlói lakos  

járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Kiss Mihály Jászszentlászló, Zsolnai u. 26. szám alatti  

kérelmező járdafelújítását 56.000.-Ft összeggel támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet Egyéb Felhalmozási célú kiadások,  

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert, hogy a 

mellékletben felsorolt személyekkel a támogatási szerződést 

kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2016. június  15., megállapodások megkötésére  



8 
 

 

 

Nagy András – polgármester - Vastag János  Jászszentlászló, Erdei Ferenc u. 20. szám alatti 

lakos 16 méter járdaszakasz felújításához kért támogatást. Javasolja 64.000.-Ft támogatás 

megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

87 /2016. (V.19.) határozat 
Vastag János jászszentlászlói  

járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Vastag János Jászszentlászló, Erdei Ferenc u. 20. szám alatti  

kérelmező járdafelújítását 64.000.-Ft támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet Egyéb Felhalmozási célú kiadások,  

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert, hogy a 

mellékletben felsorolt személyekkel a támogatási szerződést 

kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2016. június  15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Csík Sándor Jászszentlászló, Vasút u. 65. szám alatti lakos a 

házuk előtt lévő 19 méter járdaszakasz felújításához kért támogatást. Javasolja 76.000.-Ft 

támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

88 /2016. (V.19.) határozat 

Csík Sándor jászszentlászlói lakos  

járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Csík Sándor Jászszentlászló, Vasút u. 65.  szám alatti  

kérelmező járdafelújítását 76.000.-Ft összeggel támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet Egyéb Felhalmozási célú kiadások,  

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzata. 
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Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert, hogy a 

mellékletben felsorolt személyekkel a támogatási szerződést 

kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2016. június  15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Szabó László Jászszentlászló, Vasút u. 25. szám alatti lakos 

22 méter járdaszakasz felújításához támogatást kért. Javasolja, a maximálisan adható 80. 000.-

Ft támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

89 /2016. (V.19.) határozat 

Szabó László jászszentlászlói lakos 

járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Szabó László Jászszentlászló, Vasút u. 25. szám alatti  

kérelmező járdafelújítását 80.000.-Ft összeggel támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet Egyéb Felhalmozási célú kiadások,  

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert, hogy a 

mellékletben felsorolt személyekkel a támogatási szerződést 

kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2016. június  15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Kelemen Márk Jászszentlászló, Zsolnai u. 18/a. szám alatti 

lakos 14.5 méter járdaszakasz felújításához  kérte az Önkormányzat támogatását. Javasolja 

56.000.-Ft támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

90 /2016. (V.19.) határozat 

Kelemen Márk jászszentlászlói lakos  

járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Kelemen Márk Jászszentlászló, Zsolnai u. 18/a. szám alatti  

kérelmező járdafelújítását 56.000.-Ft összeggel támogatja. 
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A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet Egyéb Felhalmozási célú kiadások,  

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert, hogy a 

mellékletben felsorolt személyekkel a támogatási szerződést 

kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2016. június  15., megállapodások megkötésére  

 

 

Nagy András – polgármester - Hideg László Jászszentlászló, Zsolnai u. 18. szám alatti lakos 

14,5 méter járdaszakasz felújítását kérte a támogatás megítélését. Javasolja 56.000.-Ft 

támogatás megítélését.  
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

91 /2016. (V.19.) határozat 

Hideg László jászszentlászlói lakos 

járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Hideg László Jászszentlászló, Zsolnai u. 18. szám alatti  

kérelmező járdafelújítását 56.000.-Ft összeggel támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet Egyéb Felhalmozási célú kiadások,  

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert, hogy a 

mellékletben felsorolt személyekkel a támogatási szerződést 

kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2016. június  15., megállapodások megkötésére  

 

4. Napirendi pont 

Művelődési Ház terembérleti szerződés módosítása 

  (Írásos előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – A művelődési házban lévő kistermet bérelte az Andego 

Tanácsadó Kft.  Javasolja a bérleti szerződés  időtartamát Képviselő-testület módosítsa 2016. 
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május 11. napjától 2016. december 31. napjáig.  A bérleti díj mértéke továbbra is 20.000.-

Ft/hó. Képviselő-testület hatalmazza fel a bérleti szerződés megkötésére.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

92/2016. (V. 19.) határozat 

Művelődési Ház terembérleti szerződés módosítása 

 

             H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az 

Andego Tanácsadó Kft-vel  (1092 Budapest, Ráday u. 42.) a 

Művelődési Ház helyiségére vonatkozó terembérleti szerződés 

bérleti időtartamát módosítja  2016. május 11. napjától  2016. 

december 31. napjáig. A bérleti díj mértéke 20.000.-Ft/hó 

 

Képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert a módosított 

bérleti szerződés megkötésére.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: azonnal, módosított bérleti szerződés megkötésére

  

5. Napirendi pont 

Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti ingatlan bérbeadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester –a Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti ingatlant a 

Bogdán Ferenc és Bogdán-Csató Éva bérlő megvásárolja az Önkormányzattól. Az adás-vételi 

szerződést megkötötték, a vevő az előleget megfizette. A család öt gyermeket nevel, ebből 

hivatásos nevelőszülőként egy gyermeket. A gyermek elhelyezésének feltételéül szabta a 

Gyámhivatal, hogy 2016. december 31. napjáig érvényes lakásbérleti szerződéssel 

rendelkezzen a család. Természetesen, amennyiben az ingatlan a tulajdonába kerül a vevőnek, 

a bérleti szerződést azonnal felbontják. Javasolja, Képviselő-testület járuljon hozzá a 

lakásbérleti szerződés időtartamának 2016. december 31. napjáig történő 

meghosszabbításához, változatlan feltételek mellett.  

 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

93/2016. (V. 19.) számú határozat  

Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti ingatlan bérleti ügye  

 

                                

                               H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

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

önkormányzati lakás bérlőjeként Bogdán-Csató Éva és Bogdán 

Ferenc Jászszentlászló, Szent László u. 29 szám alatti lakosokat 
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jelöli ki. A bérleti szerződés időtartama 2016. július 1. napjától 

2016. december 31. napja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 

szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2016. június 15., bérleti szerződés megkötésére 

6. Napirendi pont 

Önkormányzati bérlakás kérelmek 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester -  Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlanban két szabad lakás áll rendelkezésre. A földszinten 37 

négyzetméter nagyságú, az emeleten egy 72 négyzetméter nagyságú lakás üres. Bérlakás 

kérelmet nyújtott be Kovács Kitti és Pásztorné Gácsi-Kis Melinda Jászszentlászlói lakosok.  

Az emeleti lakás bérbeadását nem támogatja. Javasolja, hogy a földszinti lakást adják csak 

bérbe.  

Mészáros László - képviselő  - támogatja, hogy a földszinti lakás bérlőjének Kovács Kittit 

jelöljék ki.  

Nagy András - polgármester - Javasolja, hogy Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám 

alatti 37 négyzetméter nagyságú önkormányzati bérlakás bérlőjének Kovács Kitti 

Jászszentlászlói lakost jelöljék ki. A bérleti szerződés időtartama 2016. június 01 - 2017. 

május 31. 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 1 fő 

tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta: 

94/2016. (V. 19.) határozat  

Kovács Kitti Jászszentlászlói lakos 

önkormányzati bérlakás ügye 

                                

                               H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti 37  m 
2 

–es 

önkormányzati lakás bérlőjeként Kovács Kitti  Jászszentlászló, 

Békáspartidülő 48. szám alatti lakost jelölje ki. 

 

 A bérleti szerződés időtartama 2016. június 1 – 2017. május 31.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 

szerződés és a megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. június 15., bérleti szerződés megkötésére 

 

Nagy András - polgármester - a  Jászszentlászló Dózsa György u. 38. szám alatti 72 

négyzetméter nagyságú, emeleti önkormányzati lakás bérbeadását nem támogatja.  
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Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 1 fő 

tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta: 

 

95/2016. (V. 19.) határozat  

Pásztorné Gácsi-Kis Melinda Jászszentlászlói lakos 

önkormányzati bérlakás ügye 

                                

                               Határozat 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az önkormányzat Pásztorné Gácsi-Kis Melinda Jászszentlászlói 

lakos önkormányzati bérlakás kérelmét nem támogatja.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2016. június 15. ,  a tájékoztatásra 

 

7. Napirendi pont 

Jászszentlászló Sportegyesület támogatási kérelme 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Jászszentlászlói 

Sportegyesület pénzbeli támogatási kérelmet nyújtott be.  A Jászszentlászlói Sportpálya 

öltőző felújítására támogatást nyert az Egyesület. A felújítási munkálatok során rejtett hibák 

jelentkeztek, amelyek többlet költséggel jártak. Az öltőzők között lévő közfalat le kellett 

bontani, majd újra falazni, egy darab parapetes konvektort kellett beépíteni. Ezek a költségek 

nem számolhatóak el a pályázat keretében, de nem lehetett kihagyni a felújításból. Egyesület 

az Önkormányzat támogatását kéri, hiszen saját forrás nem áll rendelkezésükre.  

 

Javasolja, Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 

Sportegyesület részére 400.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson. 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. Javasolta hatalmazzák fel a polgármestert a támogatási szerződés 

aláírásával.  

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

96/2016. (V. 19.) határozat  

Jászszentlászlói Sportegyesület támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Sportegyesület részére 400.000.-Ft támogatást biztosít.  

 

A támogatás 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 felhatalmazza a Polgármestert, hogy Sportegyesület 

vezetőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás 

kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

 Határidő: 2016. május 20., megállapodások megkötésére 

 

 8. Napirendi pont 

  Egyebek.  

 

8/1. Jászszentlászlói Szent László Vadásztársaság részére vadászati jog 

átengedése.  

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - Jászszentlászlói Szent László Vadásztársaság megkereste az 

Önkormányzatot, mint földtulajdonos és a vadászati jog átengedését kérte 20 évre. Az 

Önkormányzat közel 325 ha területtel rendelkezik, a Vadásztársaságnak összesen 3.000 ha 

területet kell összeszednie ahhoz, hogy működhessen. Egy Vadásztársaság működik a 

területen, tehát másikkal nincs is versenyhelyzet. Támogatja, hogy az Önkormányzat a 325 ha 

terület vadászati jogát 20 év időtartamra a Szent László Vadásztársaság részére átadja. 

 

Hajagos-Tóth István - képviselő -  Az Önkormányzat és a Vadásztársaság között jó 

kapcsolat van, támogatja a kérelmüket.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

97/2016. (V. 19.) határozat  

Vadászati jog átengedése.  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 325 ha 

nagyságú terület vadászati jogát 20 év időtartamra átengedi a Szent 

László Vadásztársaságnak. 

 

Határidő: 2016. június 01. 20 év időtartam 

Felelős: Nagy András polgármester 

 

Nagy András - polgármester - Képviselőt-testület döntése értelmében a vadászati jogot 20 

év időtartamra átengedte a Szent László Vadásztársaság részére. Javasolja, hogy a Községi 

Önkormányzatot, mint földtulajdonost a mindenkori polgármester képviselje.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
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98/2016. (V. 19.) határozat  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

földtulajdonos képviselete 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat földtulajdonost Szent László 

Vadásztársaság részére átengedett vadászati jog kapcsán a mindenkori 

polgármester képviseli.  

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Jászszentlászló Község polgármester 

 

 8/2. Önkormányzat szabad pénzeszközének lekötése.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - Jászszentlászló Község Önkormányzata Magyar 

Államkötvényben lévő befektetése 2016. 06.06. napján lejár. Javasolja, hogy a felszabaduló 

pénzeszközt, kamataival együtt tőkegarantált Magyar Államkötvénybe fektessék. A futamidő 

6 hónap.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

99/2016. (V. 19.) határozat  

Tőkegarantált Magyar Államkötvény vásárlása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat szabad pénzeszközét tőkegarantált Magyar 

Államkötvénybe fekteti. A lekötés időtartama 6 hónap.  

 

Határidő: 2016. június  

Felelős: Nagy András polgármester 

 

8/3. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázat  

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester -  A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az 

emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett óvodai 

kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására.  A pályázat keretében már működő 

önkormányzati tulajdonban lévő óvodaépület átalakítására (hasznos alapterület nagyság 

változtatása nélkül), önkormányzati tulajdonban lévő, korábban óvodai célra működtetett 

óvodaépület újranyitására,  önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő 

épület átalakítására, már működő önkormányzati tulajdonban lévő óvodaépület bővítésére, új 

óvoda létesítése vásárlására lehet támogatást igényelni. Jászszentlászló esetében a meglévő 

óvodai épület átalakítására, felújítására lehetne pályázatot benyújtani. A pályázat 

benyújtásának határideje 2016. június 15. A pályázatot nem kívánja az Önkormányzat beadni.  

 

Képviselő-testület a tájékoztatást - határozat hozatal nélkül - tudomásul vette.  
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8/4. Adósságkonszolidációban nem részesült települései önkormányzatok 

fejlesztéseinek  támogatása 2016. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

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

önkormányzatokért felelős miniszter - az államháztartásért felelős miniszterrel - egyetértésben 

pályázatot hirdetett az Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására. A pályázati kiírás már megjelent, a pályázat benyújtásának 

határideje 2016. augusztus 31. A pályázati kiírást minden képviselő részére rendelkezésre 

bocsátják, kérte a soron következő Képviselő-testületi ülésen tegyenek javaslatot, hogy 

milyen tartalommal adják be a pályázatot. 

 

Képviselő-testület a tájékoztatást - határozat hozatal nélkül - tudomásul vette.  

 

8/5. VP-6-7.4.1.1-16 "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának 

alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó 

épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

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

Önkormányzat pályázatot nyújtott be a VP-6-7.4.1.1-16 azonosító  "A vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet 

meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 

fejlesztése, energetikai korszerűsítése projekt keretében.  

 

A Közös Önkormányzati Hivatal és a Művelődési ház felújítására adták be a pályázatot, a 

Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelő tartalommal. Az elbírálás várható ideje: 

2016. augusztus vége.  

 

Képviselő-testület a tájékoztatást - határozat hozatal nélkül - tudomásul vette. 

 

8/6. Tájékoztatás Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázattal 

kapcsolatban.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az 

emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett az Önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések  támogatására. Jászszentlászló Község Önkormányzat pályázatot 

nyújtott  be a konyha és ebédlő felújítására. A projekt keretében megújul a konyha és az 

ebédlő külső vakolata, szigetelést is kap az épület. A nyílászárók cseréje megtörténik, 

valamint épületgépészeti fejlesztés a páraelszívás megoldása. Eszközbeszerzés keretében sütő, 

ipari robotgép és nagyteljesítményű konyhai gépek beszerzésérre kerül sor.  

 

Képviselő-testület a tájékoztatást - határozat hozatal nélkül - tudomásul vette. 

 

8/7. Tájékoztatás Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti 

gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 

támogatására pályázat benyújtásáról 

(Szóbeli előterjesztés) 
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Nagy András – polgármester – A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az 

emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Szociális szakosított 

ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, 

felújítása támogatására. Jászszentlászló Község Önkormányzat pályázatot nyújtott be az 

Alapszolgáltatási Központ fűtéskorszerűsítésére, a tető felújítására, valamint 

eszközbeszerzésre.  

 

Képviselő-testület a tájékoztatást - határozat hozatal nélkül - tudomásul vette. 

 

Mészáros László  - képviselő - örömének adott hangot, hogy a faluközpont megújul. A 

sportpálya végre egy méltó bejárat kerül kialakításra. Javasolta, hogy a Sportpályát táblával 

jelöljék, ezzel megkönnyítve a településre érkező látogatók számára a tájékozódást.  

 

Több képviselő is felvetette, hogy esetleg nevet is kaphatna a Sportpálya. Győrök Imre 

személye méltó, hogy róla nevezzék el a Sportpályát. 

 

Nagy András - polgármester - tekintettel arra, hogy közeledik a Falunap és 

Paradicsomfesztivál időpontja, ezért a soron következő ülésen dönteni kell a kitüntetett 

személyéről. Kérte a képviselőket, gondolják végig ki lehet erre a kitüntetésre méltó. 

 

Tájékoztatta a képviselőket továbbá, hogy 2016. június 17-18-19 napján kerül megrendezésre 

a Kárpát-Medencei Szent László települések XXI. találkozója. A rendezvény 

megszervezésével Jászszentlászló a soros. Számít a képviselők jelenlétére, és arra, hogy 

aktívan segítik a vendégek fogadását és a rendezvényeken részt vesznek.  

 

8/8. Tájékoztatás településüzemeltető pályázat elbírálásával kapcsolatban.  

(Szóbeli előterjesztés) 
 

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

Településüzemeltető munkakör betöltésére 5 érvényes pályázat érkezett be. Minden 

jelentkező nagyon értékes, szép, jól áttekinthető pályázatot adott be. Minden jelentkező 

megfelelt a minimum elvárásoknak.  A pályázat benyújtásának határideje 2016. május 17. 

volt,  az elbírálás határideje 2016. május 20. 

  

Képviselő-testület a tájékoztatást - határozat hozatal nélkül - tudomásul vette. 

 

Nagy András - polgármester - tájékoztatta a képviselőket, hogy Jászszentlászló Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája elkészült. A pályázatok benyújtásakor fontos, hogy a település 

rendelkezik-e településfejlesztési stratégiával.  

 

Képviselő-testület munkáját zárt ülés keretében folytatta.  

 

K. m. f 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


