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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 

23-án 14 
00

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 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, Patyi Norbert alpolgármester távolmaradását bejelentette, 6 fő 

megjelent.  

 

Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 6 igen 

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

 

Napirendi pontok: 

1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. 

(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról és a közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

4. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Beszerzési szabályzatának jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

5. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 2015. 

évi működéséről. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

6. Integrál –Group Kft. vételi kérelme 

( Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  
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7. Településfejlesztési döntés a településrendezési eszközök módosításáról 

 ( Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

8. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetési szabályai 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

9. Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása  

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

10. Bálint Nelli önkormányzati bérlakás kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

11. Babazászló rajzpályázat pályamunkájának díjazása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

  

12. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Gépjármű vásárlása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

13. Kiskunfélegyházai Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

14. A Sporttelep elnevezése 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

15.Jegyzői beszámoló Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

munkájáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

16. Egyebek.  

 

17. Szociális kérelem elbírálása 

  Zárt ülés 
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1. 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 működéséről.  

 

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 Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének 

módosításáról szóló határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti formában és 

tartalommal.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

103/2016. (VI. 23.) 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 

 - személyi juttatások 34.024.000.- Ft 

 - munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.469.000.- Ft 
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 - dologi kiadások 11.981.000.- Ft 

 - ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 

 - beruházások 3.000.000.- Ft 

 

                 Határidő: 2016. december 31. 

 

  Felelősök: Nagy András           polgármester 

   Valentovics Beáta   jegyző 

 

 

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2016. (VI. 24.) 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 - előterjesztés szerinti formában 

és tartalommal történő - elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító  

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

12/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelete  

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

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról és a közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – javasolja a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló rendelet módosítását Képviselő-testület - az előterjesztés szerinti tartalommal és 

formában - hagyja jóvá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Jászszentlászló Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelete  

 a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (II.26.)  önkormányzati 

rendelet módosításáról  

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Nagy András – polgármester – Javasolja továbbá a hulladékszállításról szóló 

Közszolgáltatási szerződés II. módosításának jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

104/2016. (VI. 23.) határozat 
Közszolgáltatási Szerződés II. módosítása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: képviselő-testület) a Homokhátsági Regionális 

Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség felgyői 

hulladéklerakó körzetéhez tartozó tagjaként úgy dönt, hogy a Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint ajánlatkérő 

által „A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás által elnyert KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési 

Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer 

kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” 

elnevezésű projekt eszközeinek, létesítményeinek közszolgáltató általi 

igénybevételének bérleti jogviszony keretében történő biztosítása mellett, az 

ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó települési szilárdhulladék-

kezelési közszolgáltatási feladatok ellátása - Vaskúti hulladéklerakó körzete 

(ideértve Kalocsát és körzetét is)” tárgyban a HOMOKHÁTSÁGI 

KONZORCIUM CSONGRÁD 2014.-t képező gazdasági szereplőkkel 

[(FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 

konzorciumvezető, közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.); 
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Csongrádi Víz- és Kommunális Korlátolt Felelősségű Társaság- 

konzorciumi tag, közös ajánlattevő (székhely 6640 Csongrád, Bercsényi M. 

utca 39.)] a jelen határozat 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően a 

Közszolgáltatási Szerződés II. módosítását a jelen határozat mellékletében 

foglaltaknak megfelelően elfogadja és megköti, továbbá felhatalmazza 

annak Jászszentlászló Községi Önkormányzat nevében történő aláírására 

Nagy András polgármestert.  

 

Felelős: képviselő-testület, aláírásért Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal, aláírásra 2016. június 30. 

 

4. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Beszerzési szabályzat jóváhagyása 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester –Javasolja Jászszentlászló Községi Önkormányzat Beszerzési 

Szabályzatának előterjesztés szerinti formában és tartalommal történő jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

105/2016. (VI. 23.) határozat 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

Beszerzési Szabályzatának jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászszentlászló 

Község Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal, normatív határozattal hagyja jóvá. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 
 

5.    Napirendi pont 

 Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzat 

 Társulás 2015. évi működéséről 

  (Írásos előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester –Javasolja a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről szóló határozat-tervezet jóváhagyását.   

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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106/2016. (VI. 23.) sz. határozat 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről  

szóló beszámoló jóváhagyása 

 

 H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

2015. évi működéséről szóló beszámolót tudomásul vette. 

Határidő: folyamatos             

Felelős: Nagy András polgármester    

    

6.  Napirendi pont 

Integrál-Group Kft vételi kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - az előterjesztésben szereplő terület megvásárlására az Integrál 

Group Kft vételi ajánlatot nyújtott be. A terület a régi vásártér, amelyet az értékesítés előtt 

meg kell osztani. A terület egy részét kívánják megvásárolni, amely a "Vásártér" 

megnevezéssel szerepel a Helyi építési szabályzatban. A területen a vállalkozás keltető 

üzemet kíván létrehozni. A területet át is kell minősíteni, az Önkormányzat Rendezési Tervét 

módosítani kell, ennek minden költségét vállalja az Integrál-Group Kft.  

 

Hajagos-Tóth István - képviselő - támogatja a terület értékesítését, tekintettel arra, hogy a 

vevő termelő üzemet kíván létrehozni. A település ebből csak profitál, hiszen nő az iparűzési 

adó bevétel, valamint jászszentlászlói embereket fog foglalkoztatni.  

 

Nagy András - polgármester - természetesen vállalják, hogy jászszentlászlói embereket 

fognak foglalkoztatni, azonban ez egy teljesen automatizált keltető lesz. Javasolja, hogy a 

határozat-tervezetet Képviselő-testület hagyja jóvá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

107/2016. (VI. 23.) sz. határozat 

Integrál-Group Kft vételi kérelme 

 

 H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrál –

Group Kft (6133 Jászszentlászló, Békásparti dülő 45/B) részére értékesíti a 

jelenlegi ingatlan- nyilvántartás szerinti  Jászszentlászló 991. hrsz-ú ingatlan 

a. alrészlet kivett vásártér megjelölésű 1.0166 ha m2 területet  bruttó 

1.900.000,-Ft vételáron.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a 

polgármestert a  szükséges ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására és 

lefolytatására, valamint az adásvételi szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. július 31., adásvételi  szerződés aláírására 

 

  7. Napirendi pont 

 Településfejlesztési döntés a településrendezési eszközök módosításáról 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - az előző döntésből adódóan a településfejlesztési döntés 

meghozatala szükséges a településrendezési eszközök módosításáról. Javasolja a határozat-

tervezet jóváhagyását. A Gazdasági beruházás érdekében a településrendezési eszközök 

módosítását kezdeményezi, amely során a különleges beépítésre szánt területbe tartozó 

vásártér (991 hrsz-ú telek „a” alrészlete) mezőgazdasági üzemi területbe kerül. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

108/2016. (VI. 23.) sz. határozat 

Településfejlesztési döntés a  

településrendezési eszközök módosításáról 

 

 H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő döntés 

hozta: 

 

1.) Gazdasági beruházás érdekében a településrendezési eszközök 

módosítását kezdeményezi, amely során a különleges beépítésre szánt 

területbe tartozó vásártér (991 hrsz-ú telek „a” alrészlete) mezőgazdasági 

üzemi területbe kerül. 

 

2.) Az 1.) szerinti kivételével a hatályos településrendezési eszközök 

módosítására nincs szükség, azok változatlan tartalommal alkalmazhatók. 

 

3.) A 1.) szerinti módosításához „az egyes tervek és programok környezeti 

vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése és a 

3. § alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel: 

- új beépítésre szánt területi kijelölés nincs 

- a területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. § (2) bekezdés alá tartozó 

tevékenységet, 

- a területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. § (2) bekezdés alá tartozó 

környezet-használatot jelentő tevékenységet. 
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4.) Felkéri polgármestert a településrendezési eszközök módosításának a 

kérelmező anyagi teherviselése melletti megrendelésére az előírt 

egyeztetések lebonyolítására majd azt követően a településrendezési 

eszközök módosításának képviselő-testületi előterjesztésére. 

 

 Felelős: Nagy András  polgármester 

 Határidő: 2016. december 31. 

 

         

8. Napirendi pont 

 A településfejlesztési koncepció az integrált településfejlesztési stratégia és 

   a településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetési  

   szabályai 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - javasolja a településfejlesztési koncepció, az integrált 

településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tervezésének partnerségi 

egyeztetési szabályairól szóló határozat-tervezet jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

109/2016. (VI. 23.) határozat 

A településfejlesztési koncepció, az integrált  

településfejlesztési stratégia és a  

településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetési szabályai 

 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§.-

ban meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepció, 

az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök 

tervezésének partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiakban határozza 

meg: 

 

1. A partnerek köre 

A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és a 

településrendezési eszközök Kormányrendelet szerinti tervezési, egyeztetési 

és elfogadási eljárásaiban a partnerségi egyeztetés résztvevői (továbbiakban: 

partnerek): 

 

településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia 

eljárásaiban: 

 települési önkormányzat képviselői 
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településrendezési eszközök  

teljes eljárásban: új tervezésnél  felülvizsgálatnál és módosításnál 

közműszolgáltatók (gáz-, villany-, víz-csatorna-, szolgáltatók) 

változással jelentős mértékben érintett ingatlantulajdonosok 

 

egyszerűsített eljárásban: olyan módosításnál, amikor lényegi változás 

nincs (nincs új beépítés, infrastruktúra-, zöld-, erdő-,vízgazdálkodási-, 

természetközeli terület nem változik.) 

közműszolgáltatók (gáz-, villany-, víz-csatorna-, szolgáltatók) 

változással jelentős mértékben érintett ingatlantulajdonosok 

 

tárgyalásos eljárásban: 

kiemelt beruházás vagy kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet esetében a 

teljes eljárás szerinti partnerek 

magasabb szintű jogszabály átvezetése és elírás javítása esetében 

partnereket nem szükséges bevonni 

 

A partnerek köre az egyes eljárásokban bővíthető, amennyiben a szakmai 

kérdés megítélésében ezt a polgármester szükségesnek látja. 

 

2. A partnerek tájékoztatásának módja, eszköze 

A Kormányrendelet szerinti eljárási szakaszokban a partnereket az előzetes 

tájékoztatási szakaszban írásban keresi meg a Polgármester, míg a további 

szakaszokban a partnereket elektronikusan értesíti a tervezetek honlapon 

való elérhetőségéről és a szükséges véleménykérésről. Amennyiben a 

partner jelezte az elektronikus kapcsolattartás akadályát, úgy a továbbiakban 

az általa kért módon kerül megkeresésre. 

 

3. Partnerségi egyeztetésben beérkezett javaslatok, vélemények 

dokumentálása, elfogadásának illetve el nem fogadásának módja, 

nyilvántartása 

 

A településfejlesztési koncepció eljárásában az előzetes tájékoztatási 

szakaszában és koncepció tervezet véleményezési szakaszában a bevont 

partnerek megadott határidőben benyújtott írásos véleményeit az ügy 

aktájában kell megőrizni és másolatban a megbízott tervezőnek átadni. 

 

Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetéhez bevont partnerek 

megadott határidőben benyújtott írásos véleményeit az ügy aktájában kell 

megőrizni és másolatban a megbízott tervezőnek átadni. 

 

A településrendezési eszközök teljes és egyszerűsített eljárásaiban a bevont 

partnerek megadott határidőben benyújtott írásos véleményeit az ügy 

aktájában kell megőrizni és másolatban a megbízott tervezőnek átadni. 

 

4. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 

stratégia, és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 

intézkedések 
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A Tervek kormányrendelet szerinti egyeztetési és elfogadási rendje szerinti 

nyilvánosságot, valamint az egyes eljárási szakaszokban elfogadott 

tervezetek, tervek hozzáférését hirdetőtáblán és honlapon kell biztosítani. 

5. Nyilvánosság 

A településrendezési eszközök teljes eljárásában a Kormányrendelet szerinti 

véleményezési szakaszában a partnerek megkeresésével egyidejűleg és 

azonos határidőben a település lakosságának véleményezési lehetőséget 

szükséges biztosítani a honlapon és hirdetőtáblán keresztül. Az így 

beérkezett véleményeket a partnerek véleményeivel azonos módon kell 

feldolgozni. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

9. Napirendi pont 

 Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében 1.500.000.-Ft keretet különített el a lakossági járda építés és felújítás 

támogatására. A korábbi testületi üléseken már döntöttek a beadott pályázatokról, szabad 

előirányzat 80.000.-Ft maradt. Az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időben beadott 

kérelmek közül, az időrendben elsőként beadott pályázat támogatását javasolja. Mityók 

Ferenc Jászszentlászló, Zsolnai u. 5. szám alatti lakos 24 m járdaszakasz felújításához kért 

támogatást. A pályázati kiírás alapján egy személy maximálisan 20 m felújításához kaphat 

támogatást, ennek alapján javasolja 80.000.-Ft támogatás megítélését. A másik két pályázó 

kérelmét nem támogatja, tekintettel arra, hogy a keret kimerült. 2017. évben lesz lehetőségük 

újból beadni pályázatukat.  

Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-javaslat jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

110/2016. (VI. 23.) határozat 

Mityók Ferenc Jászszentlászló 

Zsolnai u. 5. szám alatti lakos járda  

építési támogatása  

 

 

   H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Mityók 

Ferenc Jászszentlászló, Zsolnai u. 5. szám alatti lakos járda építését 80.000.-

FT összeggel támogatja. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet Egyéb 
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Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre előirányzata. 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy támogatottal a 

támogatási szerződést kösse meg.  

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. július 15., megállapodás  megkötésére  

 

 

10. Napirendi pont 

 Bálint Nelli önkormányzati bérlakás kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - támogatja Bálint Nelli önkormányzati bérlakás iránti 

kérelmét. Az előterjesztés szerinti határozat-tervezet elfogadását javasolja. A lakást jelenleg is 

Bálint Nelli bérli, ezért fél év időtartamra javasolja továbbra is bérbe adni, változatlan bérleti 

díj mellett. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

111/2016. (VI. 23.) határozat 

Bálint Nelli önkormányzati bérlakás 

kérelme 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38 szám alatti 42 m 
2 

–es önkormányzati 

lakás bérlőjeként Bálint Nelli Kiskunfélegyháza, XI. kerület 326 szám alatti 

lakost jelölje ki. 

 A bérleti szerződés időtartama 2016. augusztus 1. – 2017. január 31.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés és a 

megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. július 15., bérleti szerződés megkötésére 

 

Nagy András - polgármester - Csaplán Tünde Kiskunmajsai lakos kérelemmel fordult az 

Önkormányzathoz, hogy részére bérlakást biztosítson. Kérelmező négy kiskorú gyermeket 

nevel. Az Önkormányzatnak nincs olyan bérlakása, melyet rendelkezésére tud bocsátani, ezért 

nem támogatja Csaplán Tünde kérelmét.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

112/2016. (VI. 23.) határozat 

Csaplán Tünde önkormányzati bérlakás 

kérelme 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csaplán Tünde 

Kiskunmajsa, szám alatti lakos önkormányzati bérlakás iránti kérelmét nem 

támogatja.  

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal. 
 

11. Napirendi pont 

 Babazászló rajzpályázat pályamunkájának díjazása 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - egy rajzpályázat érkezett, melyen bemutatott a Képviselő-

testület tagjainak.  

 

Tekintettel arra, hogy még remélik, hogy további rajzok is érkeznek, ezért nem kívánják a 

döntést elkapkodni, javasolja, hogy a rajzpályázat benyújtásának határidejét 2016. augusztus 

31. napjáig hosszabbítsák meg. A Babazászló rajzpályázat pályamunkáinak díjazására 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 15.000.-Ft keretet 

különítsenek el.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

113/2016. (VI. 23.) határozat 

Babazászló rajzpályázat pályamunkájának díjazása 
 

H a t á r o z a t  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Babazászló” 

címmel meghirdetett rajpályázat legjobb pályamunkájának díjazására bruttó  

15.000,-Ft összeget biztosít Jászszentlászló Községi  Önkormányzata 2016. 

évi költségvetési rendelet céltartalék terhére 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
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12. Napirendi pont 

 Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű vásárlása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – javasolja a határozat-tervezet jóváhagyását. Az 

előterjesztésben szereplő Dacia Logan gépkocsit a közbiztonság javítása érdekében vásárolja 

meg a Kistérség. Jászszentlászló községre eső 181.234.-Ft lakosságszám arányos, egyéb 

államháztartáson belüli felhalmozási támogatást megállapodás ellenében, elszámolási 

kötelezettséggel biztosítják a Kistérségnek.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

114/2016. (VI. 23.) határozat 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi  

Társulás gépjármű vásárlása 

                               H a t  á r o z a t 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

kötelezettséget vállal arra, hogy a Dacia Logan MCV 14 kombi típusú 

gépjármű vásárlásának és fóliázásának 181.234,- Ft-os lakosságszám 

arányos összegét egyéb államháztartáson belüli felhalmozási célú 

támogatásként megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel 

biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulás részére Jászszentlászló Községi  

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből Céltartalék  terhére. 

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. június 30. 

 

13. Napirendi pont 

 Kiskunfélegyházai Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – A Kiskunfélegyházai Városi Kórház és Rendelőintézet nem 

nyert pályázaton, ezért a működésükhöz további támogatás biztosítását kérik. Támogatja a 

Kórház kérelmét, hiszen a jászszentlászlói lakosok nagyon jó elbánásban részesülnek.  

Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
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115/2016. (VI. 23.) határozat 

Kiskunfélegyházai Városi Kórház és 

Rendelőintézet támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő 

Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet kérelmét és a sürgősségi 

fogadóhely fenntarthatósága, illetve szakmai színvonalának emelése 

érdekében 2016. április 1-től 2016. december 31-ig 65.243,- Ft támogatást 

nyújt, melynek fedezet a 2016 évi költségvetési rendelet Tartalék-

Céltartalék előirányzat. 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. július 31., támogatási szerződés aláírására 

 

14. Napirendi pont 

 Sporttelep elnevezése 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – A Sporttelep elnevezése kapcsán két név vetődött fel. Pruha 

Antal, aki válogatott labdarúgó volt, valamint Győrök Imre pedagógus. Javasolja, hogy a 

jászszentlászlói Sporttelep a Győrök Imre Sporttelep elnevezést kapja meg. A család 

hozzájárult Győrök Imre nevének használatához, megtiszteltetésnek veszik. A tábla 

leleplezésére a Jászszentlászlói Falunap és Paradicsomfesztivál keretében kerül sor.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

116/2016. (VI. 23.) határozat 

Sporttelep elnevezése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

jászszentlászlói Sporttelep elnevezését megváltoztatja, melynek alapján a 

továbbiakban Győrök Imre Sporttelep elnevezés kerül használatra. 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 
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15. Napirendi pont 

 Jegyzői beszámoló Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 

évi munkájáról. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – javasolja a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

117/2016. (VI. 23.) határozat 

Jegyzői beszámoló Jászszentlászlói  

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi  

munkájáról 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászszentlászló 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 26.) 

önkormányzati rendelete 60. §. (2) bekezdés b, pontja alapján a jegyző által 

készített a Hivatal munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: Azonnal. 

 

16. Napirendi pont 

 Egyebek. 

 

  16/1. Tájékoztatások. 

 

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

utca burkolat, és csapadékvíz elvezető csatorna felújítása megvalósult.  

 

Az I. Világháború áldozatainak emléket állító szobor lábazata felújításra került. A Művelődési 

ház udvarának felújítása, parkosítása megkezdődött. A Hivatal udvarán lévő veszélyes 

fenyőfákat kivágták, parkoló került kialakításra, új fákat ültettek az udvarban.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a "Adósságkonszolidációban nem részesült települése 

támogatása" pályázat keretében megvalósítandó fejlesztésekre tegyenek javaslatot. 

 

Mészáros László - képviselő - javasolja a Tavasz utca burkolatának felújítását.  

 

Nagy András - polgármester - az Önkormányzat tervei között szerepel, hogy a kresz parkból 

indulva felújítják a járdát, amely a Művelődési ház előtt halad el, a Kossuth utcán, valamint a 

Dózsa György utcán elér a Május 1. utca kereszteződésébe. A járda felújítását olyan 
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konstrukcióban képzeli el, mint a Május 1. utcai szakasz felújítása, egyben készítik el és a 

lakosok hozzájárulnak a felújításhoz.  

 

Tájékoztatta Képviselő-testület tagjait, hogy a Fókusz Takarékszövetkezet megkereste az 

Önkormányzatot, hogy az önkormányzat kezelésébe adnák a Horgásztanyát. Megkezdődtek a 

tárgyalások.  

 

Képviselő-testület a munkát zárt ülés keretében folytatta.  

 
   

 

K. m. f. 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


