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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 

28-án 14 
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%-os 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. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi végrehajtásáról szóló ./2016. (IV. 

29.) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

4. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. 

(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2016. (IV. 29.) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat belső ellenőri 2015. évi összefoglaló jelentés 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 
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6. Beszámoló a Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2015. évi mentő 

tűzvédelmi tevékenységéről.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

7. Rajzpályázat pályamunkáinak díjazása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

8. Járda felújítás és építési pályázat kiírása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

9. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

10. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett 2015. évi 

tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

11. Fogorvosi alapellátás biztosítása tárgyában pályázati kiírás 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

12. TOP 2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázat 

benyújtása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

13. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

14. Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására pályázat benyújtása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

15. Egyebek.  
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1. Napirendi pont.  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

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

megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg. 

  

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

társait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatta, azt a képviselő-

testület által megtárgyalásra alkalmasnak találja. 

 

Nagy András – polgármester - Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja az 

írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi zárszámadását hagyják jóvá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2016. (IV. 28.) határozat Jászszentlászló 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évi zárszámadásának megállapítására 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete  a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadását 

   

                            64.988.000.-Ft          bevételi 

                            58.871.000.-Ft          kiadási 

                              6.117.000.-Ft          bevételi többlet 

 

főösszeggel hagyja jóvá, melyből a 

 

Költségvetési bevételek teljesülése 

- működési bevételek      2.138.000.-Ft 

- közhatalmi bevételek          206.000.-Ft 

 

Finanszírozási bevételek teljesülése 

- előző évi pénzmaradvány              4.445.000.-Ft 

- intézményfinanszírozás                                          58.199.000.-Ft 

 

Költségvetési kiadások teljesülés 

- személyi juttatások      38.200.000.-Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó  10.543.000.-Ft 

- dologi kiadások       8.729.000.-Ft 

- egyéb működési célú kiadások          29.000.-Ft 
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- beruházások      1.370.000.-Ft 

 

2. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak záró létszáma  13  fő. 

 

3. Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele: 

Kiadások mindösszesen     58.871.000.-Ft 

Állami hozzájárulás     37.098.000.-Ft 

Saját bevételek és átvett pénzeszközök                6.789.000.-Ft 

Finanszírozási szükséglet:             +14.984.000.-Ft 

  Jászszentlászló hozzájárulása (83,4%)          +12.497.000.-Ft 

  Móricgát hozzájárulás  (16,6%)            +2.487.000.-Ft 

 

4. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 

jóváhagyott 2015. évi jóváhagyott pénzmaradványát a költségvetési szerv 

vezetője évközben a költségvetésben meghatásozott feladatok 

finanszírozására használhatja fel. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelősök:  Nagy András   polgármester 

                 Valentovics Beáta  jegyző 

 

 

2. Napirendi pont 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló./2016. (…..) 

rendelet-tervezet elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők, kérte a képviselőket kérdéseiket tegyék fel. 

 

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

társait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló előterjesztést megvitatta, azt a képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

jóváhagyásra javasolja.  

Nagy András – polgármester - Javasolja Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2016 (…….) 

rendelet-tervezetének elfogadását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

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

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 

módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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, elfogadásra 

javasolja.  

 

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

formában és tartalommal.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2016. (IV. 28.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetésének módosítására 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 

megállapító 21/2016.(II.25.) Jászszentlászló és a 8/2016.(II.25) Móricgát 

határozatok 2. pontját az alábbiak szerint módosítja. 

 

1.)Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 

 

                        58.524. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja 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    6.117.000.- Ft

   

 

Költségvetési kiadások előirányzata 
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- személyi juttatások 33.959.000.- Ft 

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

- dologi kiadások 12.129.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 

- beruházások 3.000.000.- Ft 

 

Határidő:2016. december 31. 

 Felelősök: Nagy András           polgármester 

        Valentovics Beáta   jegyző 

 

 

4. Napirendi pont 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2016. (IV. 29.) 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. Bizottság az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet megvitatásra alkalmasnak 

találta, és javasolja elfogadását.  

 

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

testületnek a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 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 

 a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító  

2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete  

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

Jászszentlászló Községi Önkormányzat belső ellenőri 2015. évi összefoglaló 

jelentés jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2015. évben a 

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által végzett belső ellenőrzést az 

Önkormányzatnál. Az éves összefoglaló jelentést a képviselők kézhez kapták, azt 

áttanulmányozhatták. 

Javasolja az előterjesztésben szereplő Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi belső 

ellenőrzési összefoglaló jelentésének jóváhagyását.  

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

62/2016. (IV. 28.) határozat 

2015. évi belső ellenőrzési  

összefoglaló jelentés jóváhagyása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által 

készített 2015. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentést 

jóváhagyja.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: Azonnal. 

 

6. Napirendi pont 

Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos tűzoltó parancsnokság 2015. évi 

mentő tűzvédelmi tevékenységéről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Képviselő-testület tagjai kézhez kapták Leiz Gábor 

tűzoltóparancsnok beszámolóját a Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2015. 

évi tűzvédelmi tevékenységéről. Az anyag teljes körű. Egyben kifejtette véleményét, hogy a 

tűzoltósággal nagyon jó az önkormányzat kapcsolata. Nagyon jól végzik a munkájukat, az 

Önkormányzat köszönetét fejezi ki. 

 

Javasolja a beszámoló jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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63/2016. (IV. 28.) sz. határozat 

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó 

parancsnokság 2015. évi mentő tűzvédelmi  

tevékenységéről szóló beszámoló 

 

 

 H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2015. évi mentő 

tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

7. Napirendi pont 

Rajzpályázat pályamunkáinak díjazása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Képviselő-testület tagjai kézhez kapták az írásos 

előterjesztést. Kírásra került a rajpályázat 2016. április 11-én „Példaképem Szent László 

király” címmel alsó és felső tagozatos általános iskolás korosztályok részére a Kárpát-

medencei Szentlászló települések XXI. találkozójára. Javasolja, hogy a nyertes pályamunkák 

díjazására bruttó 30.000.-Ft összeget biztosítsanak, a Jászszentlászló 2016. évi költségvetési 

céltartalék terhére.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

64/2016. (IV.28.) határozat 

Rajzpályázat pályamunkáinak díjazása 

 

Határozat  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Példaképem Szent László király” címmel meghirdetett 

rajpályázat pályamunkáinak díjazására bruttó 30.000,-Ft 

összeget biztosít Jászszentlászló Községi Önkormányzata 

2016. évi költségvetési rendelet céltartalék terhére 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. június 18.  
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8. Napirendi pont 

Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016. (II. 26.) 

önkormányzati rendeletében Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre címen biztosít 1.500.000,-Ft keretet a lakossági járdaépítéshez.  

 

A képviselő-testület 17/2016. (II.28.) számú határozatával döntött arról, hogy 2016. évben 

meghirdetésre kerülő járda építési pályázat keretösszegéből a 2015. évben támogatásban nem 

részesült pályázókat támogatja. A 2016. évi költségvetés elfogadását követően soron kívül a 

támogatási szerződéseket, az érintettekkel megkötötték, a felhasznált keretösszeg 556.000,-Ft 

volt, A szabad előirányzat, amely járda építés és felújítás támogatására fordítható 944.000.-Ft.  

Javasolja a fennmaradó összegre a pályázat kiírását, az előterjesztésben szereplő tartalommal. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

 

65/2016. (IV.28.) határozat 

Járda felújítás és építés támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a lakossági járdák megépítésére, valamint 

a meglévő járdák minőségének javítása érdekében. 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését meghatározó 2/2016. (II.26.) önkormányzati 

rendelet Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú 

támogatások államháztartáson kívülre tartalmazza a 

program fedezetét. 

A pályázati kiírást az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 
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9. Napirendi pont 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

teljes képet mutat a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás 2015. évi 

tevékenységéről. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet a Képviselő-

testület fogadja el.   

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2016. (IV. 28.) határozat 

Beszámoló Jászszentlászló-Móricgát 

Községi Önkormányzatok Társulása  

2015. évi tevékenységéről.  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

a polgármester által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvény 93 §. 14. pontja, illetve Jászszentlászló-Móricgát Községi 

Önkormányzatok Társulásának Társulási megállapodása 14. pontja 

alapján előterjesztett beszámolóját a Társulási tanácsában végzett 

tevékenységéről.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 30. 

 

10. Napirendi pont 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett 

2015. évi tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

előterjesztést pontosan bemutatja a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsában végzett munkát. Javasolja, hogy  a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

fogadja el. 
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Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

67 /2016. (IV. 28.) határozat 

Beszámoló Kiskunmajsai Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában 

végzett tevékenységről.  

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármester által, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény 93.§ 14. pontja, illetve a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján előterjesztett 

beszámolóját a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsában végzett tevékenységről. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. április 30. 

 

11. Napirendi pont 

Fogorvosi alapellátás biztosítása tárgyában pályázati kiírás 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya 

Kiskunfélegyházi Kirendeltsége Dr. Csanádi Attila praxisengedélyét 2016. április 15. 

hatállyal visszavonta.  

Az Önkormányzatoknak kötelessége biztosítani a folyamatos ellátást, amit jelenleg tartós 

helyettesítéssel oldottak meg, 6 hónapra. Cél azonban ennek az ellátási időnek jogszabály 

szerinti hosszabb – 5 év - biztosítása, ezért javasolja, hogy  az előterjesztésben szereplő 

pályázati kiírást a Képviselő-testület hagyja jóvá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
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68/2016. (IV. 28.) határozat 

Fogászati alapellátás tárgyában pályázat kiírása 

                                                                                                

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

ír ki fogászati alapellátásra területi ellátási kötelezettséggel - 

Jászszentlászló, Móricgát települések vonatkozásában - a határozat 1. 

számú mellékletében szereplő tartalommal.   

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos. 

 

12. Napirendi pont 

TOP 2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések 

pályázat benyújtása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – javasolja Képviselő-testület a határozati javaslatban szereplő 

TOP-2.1.3-15 jelű Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázat 

benyújtásához járuljon hozzá. A pályázat bruttó 35.000.000.-Ft összegre kerül beadásra.  

Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és beadására az 

előterjesztésben szereplő paraméterekkel valamint a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok 

megtételére, dokumentumok aláírására. Az önkormányzat konzorciumot hoz létre a projekt 

megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel. A 

Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a pályázat beadásához szükséges, az 

előterjesztés mellékletét képező konzorciumi megállapodás aláírására. A projekt keretében a 

csapadék és belvíz elvezetésére, visszatartására és kezelésére kerül sor.  

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

69/2016. (IV.28.) határozat 

TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések pályázat benyújtása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzat pályázatot 

nyújtson be a TOP-2.1.3-15 jelű Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések című pályázati felhívásra bruttó 

35.000.000.- Ft támogatási összegre. 
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2. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

előkészítésére és beadására az előterjesztésben szereplő 

paraméterekkel valamint a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok 

megtételére, dokumentumok aláírására. 

3. Az önkormányzat konzorciumot hoz létre a projekt megvalósítása 

érdekében a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 

beadásához szükséges, az előterjesztés mellékletét képező 

konzorciumi megállapodás aláírására. 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: az adott pályázat végső beadási határideje 

 

13. Napirendi pont 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása 

 (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 nyújt 

be a konyha és ebédlő felújítására. A projekt teljes bekerülési értéke 34.260.306.-Ft, az 

igényelt támogatás 32.547.290.- Ft. A pályázati saját erő mértéke 1.713.016.-Ft, melynek 

fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének Tartalékok - Céltartalék előirányzata. 

  

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

70/2016. (IV. 28.) határozat 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések  

támogatása 
H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény 3. mellékletének II.7. pont Önkormányzati étkeztetési 

fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat teljes költsége: 34.260.306.-Ft, az igényelt támogatás 

32.547.290.- Ft. A pályázati saját erő mértéke 1.713.016.-Ft, melynek 

fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének Tartalékok - 

Céltartalék előirányzata.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

pályázati dokumentáció benyújtására.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

 Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2016. június 29. ,benyújtási határidő 
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14. Napirendi pont 

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására pályázat 

benyújtása 

(Szóbeli előterjesztés) 
 

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 nyújt be az 

Alapszolgáltatási Központ fűtéskorszerűsítésére, a tető felújítására, valamint 

eszközbeszerzésre.  A projekt teljes bekerülési értéke 19.870 046.-Ft, az igényelt támogatás 

18.876.544.- Ft. A pályázati saját erő mértéke 993.502.-Ft, melynek fedezete az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének Tartalékok - Céltartalék előirányzata. 

  

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

71/2016. (IV. 28.) határozat 

Szociális intézmények fejlesztése,  

felújítása támogatása  

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény 3. mellékletének II.2. d.) pont Szociális szakosított ellátást és 

a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 

intézmények fejlesztése, felújítása támogatása jogcím keretében 

pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat teljes költsége: 19.870.046.-Ft, az igényelt támogatás 

18.876.544.- Ft. A pályázati saját erő mértéke 993.502.-Ft, melynek 

fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének Tartalékok- 

Céltartalékok előirányzata.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

pályázati dokumentáció benyújtására. 

 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

 Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2016. június 2. ,benyújtási határidő 
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15. Napirendi pont 

Egyebek 
 

  15/1 Kővágó Ferenc területvásárlási kérelmének elbírálása 
   (Szóbeli előterjesztés) 
 

. 

 

Nagy András  – polgármester – Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. január 28. napján megtartott ülésén a Jászszentlászló 1079/4 hrsz. területből 1000 

négyzetméter nagyságú területet értékesített 1.000.000.-Ft vételárért. A terület megosztása 

folyamatban van, azonban ahhoz, hogy az új telekre a bejárás biztosított legyen a vevő még 

további 3 méter széles sávot kíván vásárolni, bejárónak. Javasolja, hogy a Képviselő-testület 

járuljon hozzá ennek értékesítéséhez, a régi változatlan áron. Képviselő-testület a 15/2016. (I. 

28.) határozatával döntött a terület megosztásáról és értékesítéséről döntött. A határozatban 

foglaltakat javasolja kiegészíteni, a telek megközelíthetőségének biztosítása érdekében, 

további 464 négyzetméter területet értékesítsenek 1.000.-Ft/négyzetméter vételárért.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

72/2016. (IV. 28.) határozat  

Jászszentlászló 1079/4 hrsz. alatti 

ingatlan megosztása, és értékesítése 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 15/2016. (I. 28.) számú határozatát módosítja akként, hogy a 

kialakításra kerülő telek megközelíthetősége érdekében  további 

464 négyzetméter területet értékesít, 1.000.-Ft/négyzetméter 

vételárért.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kővágó 

Ferenc vevővel az egyeztető tárgyalást folytassa le, az adásvételi 

szerződést kösse meg.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2016. május 31.,  

 
 15/2 Jászszentlászlói Nyugdíjasklub támogatási kérelmének elbírálása 
   (Szóbeli előterjesztés) 
 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászlói Nyugdíjas Klub kérelemmel fordult 

Képviselő-testülethez, hogy a VI. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud   rendezvényen való 

részvételüket támogassák.  Költségként merül fel a VI. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud-on 

való részvétel nevezési díja,  idegenforgalmi adó, félpanziós ellátás, szállásköltség. Három 

kategóriában jutottak tovább, megérdemlik az Önkormányzat támogatását. Javasolja 
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150.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítsanak részükre. A rendezvény helye: 

Harkány, ideje 2016. 05. 10-11. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

73/2016. (IV.28.) határozat 

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub 

támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub szervezet részére 150.000.-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 felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói 

Nyugdíjas Klub képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a 

megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. május 10., megállapodások megkötésére  
 

 15/3. A 166/2015. (XI. 26.) határozat visszavonása 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

166/2015. (XI. 26.) határozatával 150.000.-Ft visszatérítendő lakásfelújítási támogatást 

biztosított Tandari Róbert Jászszentlászló, Bajza u. 17. szám alatti lakosnak. Nevezett a 

támogatási szerződést nem írta alá, írásbeli bejelentést tett, hogy elköltöztek 

Jászszentlászlóról, és a támogatásra nem tartanak igényt, ezért a 166/2015. (XI. 26.) határozat 

visszavonását javasolja.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

74/2016. (IV.28.) határozat 

Képviselő-testületi határozat visszavonása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

166/2015. (XI. 26.) számú határozatát visszavonja.  
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 Felelős:  Nagy András  polgármester  

 Határidő: Azonnal 

  

 15/4.  KLIK Kiskunfélegyházi Tankerület vezető kérelme. 

   (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunfélegyházi 

Tankerület vezetője Dr. Kása Zsuzsanna kéréssel fordult az Önkormányzathoz. A közelgő 

pedagógusnap alkalmával egy szál virágot kívánnak minden pedagógusnak és segítő 

munkatársnak adni, ehhez kérnek 30 e Ft támogatást. Javasolja, Képviselő-testület biztosítson 

30 e Ft vissza nem térítendő támogatást a KLIK Kiskunfélegyházi Tankerülete részére a 

pedagógusnapi rendezvény megtartásához. A megállapodás aláírására felhatalmazást kért.   

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

75/2016. (IV.28.) határozat 

KLIK Kiskunfélegyházi Tankerület 

támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK 

Kiskunfélegyházi Tankerület részére 30.000.-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 felhatalmazza a Polgármestert, hogy Tankerület 

vezetőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás 

kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

 Határidő: 2016. május 31., megállapodások megkötésére 

 

 

 15/5.  Tájékoztatás hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. 
  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – az FBH-NP Nonprofit Kft tájékoztatása alapján bevezetésre 

került a házhoz menő biológiailag lebomló hulladék gyűjtése. A lomtalanítás menete 

megváltozik, telefonos egyeztetést követően a szolgáltató által meghatározott időszakban lesz 

lehetősége a lakosoknak a lomtalanításra szánt hulladéktól megszabadulnia. Ettől függetlenül 

sikerült elérnie az Önkormányzatnak, hogy kettő alkalommal – a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően – ingyenes lomtalanítást végezzenek a településen. Az első alkalom 2016. július 

első hetében lesz, a második alkalom későbbiekben kerül meghatározásra. A lakosság 

tájékoztatás a helyben szokásos módon meg fog történni.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a tájékoztatást – határozat hozatal 

nélkül – tudomásul vette.  

 

15/6.  Tájékoztatás közmunkások részére szociális helyiség kialakítása 

tárgyában. 
   (Szóbeli előterjesztés) 

 

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

közmunkások pihenő- melegedő helyét a piactérről áthelyezték a volt cipőüzemben lévő 

helyiségekbe. Az épület rendkívül elhanyagolt állapotban volt, a víz- és villanyvezetékeket fel 

kellett újítani. A hibákat kijavították, a héten a közmunkások átköltöztek, ott tárolják az 

eszközöket, ott van a melegedő, pihenő helyiség, wc kialakítva.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a tájékoztatást – határozat hozatal 

nélkül – tudomásul vette. 

 

15/7.  Tájékoztatás „CSOK telkek” osztása tárgyában. 
   (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – átadta a szót Sütőné Kővágó Margitnak, a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság elnökének.   

 

Sütőné Kővágó Margit – PGB elnöke - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta annak lehetőségét, hogyan lehet a településen 

olyan ingyenes, közművesített telkeket osztani, mellyel elő lehet segíteni a fiatal házasok, 

fiatal családok CSOK-hoz jutását. A település életében rendkívül fontos fiatalok 

letelepedésének segítése, ehhez egy ingyenesen átadott, közművesített telek rendívül nagy 

segítség lenne a családoknak. A részletek kidolgozása folyamatban van, a helyi pénzintézettel 

egyeztetni fognak a kérdésben, ezt követően dolgozzák ki a támogatás formáját.   
 

Nagy András – polgármester – felajánlotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak, 

hogy egyeztetést szervez a Fókusz Takarékszövetkezet munkatársával a témában, és ezt 

követően tudnak álláspontot kialakítani az ingyenes telkek biztosítás tárgyában.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a tájékoztatást – határozathozatal 

nélkül – tudomásul vette. 

 

 

15/8.  Tájékoztatás „Babazászló” tárgyában 
   (Szóbeli előterjesztés) 

 

Patyi Norbert – alpolgármester – korábban már téma volt, hogy Babazászlót adományoznak 

azoknak a családoknak, ahol kisbaba születik. Egy-két minta már erre van a környező 

településeken. Kiskunmajsán már készült babazászló, melyet akár mintaként lehetne 

alkalmazni.  
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Nagy András – polgármester – javasolja, hogy a Babazászló elkészítésére írjanak ki egy 

rajzpályázatot. A beérkezett rajzokat Patyi Norbert alpolgármester, Tóthné Frank Anikó 

képviselő és Sütőné Kővágó Margit képviselő bírálják el.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a tájékoztatást – határozathozatal 

nélkül – tudomásul vette. 

 

15/9.  Tájékoztatás háziorvosok iparűzési adó mérséklése iránti kérelme 

tárgyában. 
 (Szóbeli előterjesztés) 
 

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

dolgozó két háziorvos beadvánnyal fordult az Önkormányzathoz, melyben az iparűzési adó 

mérséklését kérték.  

 

Sütőné Kővágó Margit - képviselő - Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előkészítve a 

támogatja a helyi iparűzési adó alóli mentesség megállapítását a Jászszentlászló község 

közigazgatási területén működő azon háziorvosoknak és fogorvosnak, akiknek az iparűzési 

adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. A helyi iparűzési adóról szóló 

rendelet módosítását a jegyző előkészíti, véleményeztetés után Képviselő-testület elé terjeszti.  

 

Nagy András – polgármester – Javasolja, Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság döntésének megfelelően adja meg az iparűzési adó alóli mentességet Jászszentlászló 

község közigazgatási területén működő azon háziorvosoknak és fogorvosnak, akiknek az 

iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Képviselő-testület 

helyi iparűzési adóról  szóló 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet-módosítás tervezetét a 

csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szabályainak megfelelően előkészíti, és megküldi a Miniszterelnökség Támogatásokat 

Vizsgáló Iroda részére, melynek jóváhagyását követően a rendeletet 2016. január 1. napra 

visszamenőleges hatállyal módosítja. 

 

 

Dr Hajagos-Tóth Sándor képviselő napirendi ponttal kapcsolatban bejelentette személyes 

érintettségét, szavazni nem kíván.  

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 
76/2016. (IV. 28.) határozat 

Iparűzési adó alóli mentesség 
H a t á r o z a t  

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésében biztosított 
lehetőségnél fogva Jászszentlászló Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 

megadja az iparűzési adó alóli mentességet Jászszentlászló község közigazgatási 

területén működő azon háziorvosoknak és fogorvosnak, akiknek az iparűzési 

adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.  

 

Jászszentlászló Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési 

adóról  szóló 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet-módosítás tervezetét a 
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csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet szabályainak megfelelően elkészíti, és megküldi a Miniszterelnökség 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére, melynek jóváhagyását követően a 
rendeletet 2016. január 1. napra visszamenőleges hatállyal módosítja. 

 
Felelős : Nagy András polgármester 

              Valentovics Beáta jegyző 
Határidő: folyamatos 

 

15/10.  Tájékoztatás szabad pénzeszköz lekötése tárgyában 
 (Szóbeli előterjesztés 
 

 

Nagy András - polgármester - tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Államkötvények időtartama hamarosan lejár. Javasolja, hogy változatlan 

formában - Államkötvényben - tartsák a szabad pénzeszközöket, melynek pontos feltételeiről 

soron következő Képviselő-testületi ülésen ad tájékoztatást. A kamatok ma nagyon alacsony 

szinten vannak, de az Önkormányzat számára nagyon fontos a biztonság.   

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a tájékoztatást – határozathozatal 

nélkül – tudomásul vette. 

 

 

Mivel több felvetés nem hangzott el az ülést berekesztette.  

 
   

 

K. m. f. 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


