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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 26-án 

15 
00 

órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. 

 

J e l e n   v a n n a k: 

 

 Nagy András polgármester  

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Mészáros László képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit  képviselő  

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Valentovics Beáta  jegyző 

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. A képviselők 100%-a 

megjelent, az ülés határozatképes. Az ülés napirendjének a meghívó szerinti napirendet 

javasolja elfogadni.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el: 

 

 

1. Településszerkezeti terv módosítása valamint Jászszentlászló Község Képviselő-

testületének …./2017 (.….) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 

14/2004. (IV.5.) rendelet módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulásnak a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  KEHOP-3.2.1  pályázati kódszámú „ Az 

előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési 

hulladék vonatkozásában” című  pályázati projektben való részvételről döntés  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

3. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodás elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Valentovics Beáta jegyző  
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5. A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

6. Polgármester 2017. évre vonatkozó cafeteria-juttatása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Valentovics Beáta jegyző  

 

7. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

8. Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelme tárgyában 

döntés. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

9. Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

10. Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. sz. alatti körzeti megbízotti iroda bérleti szerződése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

11. Önkormányzati bérlakás iránti kérelem elbírálása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

12. Jászszentlászló-Csengele összekötő út nyomvonalának rendezése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

13. Egyebek 

 

14. Szociális kérelem elbírálása 

Zárt ülés. 

 

 

1. Napirendi pont 

Településszerkezeti terv módosítása valamint Jászszentlászló Község Képviselő-

testületének …./2017.(.….) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról 

szóló 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - javasolja az írásos előterjesztésben szereplő 

településszerkezeti terv módosításáról szóló határozat-tervezet jóváhagyását.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2017 (I. 26.) határozat 

Településszerkezeti terv módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített 

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

(1) bekezdésben biztosított jogkörében a 25/2004.(III.31.) határozattal 

jóváhagyott és 142/2008.(X.14.) határozattal módosított településszerkezeti 

tervét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) Településfejlesztési döntés szerint a : 

a) Különleges beépítésre szánt területbe tartozó 991 hrsz-ú telek „a” 

alrészletét vásártérből  különleges mezőgazdasági üzemi területbe sorolja az 

1. melléklet szerint. 

b) Falusias lakóterületből kereskedelmi szolgáltató területbe sorolja a 356/3-

4 és a 1024 hrsz-ú telkeket a 2. melléklet szerint. 

 

2.) Állami adatok átvezetéseként régészeti lelőhelyeket a 3. melléklet szerint 

módosítja. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Nagy András - polgármester - ismertette Képviselő-testület tagjaival a helyi építési 

szabályokról szóló rendelet-tervezet anyagát. Javasolja az előterjesztés szerinti rendelet-

tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Képviselő-testületének 

1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló  

14/2004. (IV.5.) rendelet módosításáról 

 

2. Napirendi pont 

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulásnak 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  KEHOP-3.2.1  pályázati kódszámú „Az 

előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a 

települési hulladék vonatkozásában” című  pályázati projektben való részvételről 

döntés. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette az előterjesztés anyagát. Javasolja az előterjesztés 

szerinti határozat tervezet jóváhagyását. 



4 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2017 (I. 26.) határozat 

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  

 Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési  

Minisztérium  KEHOP-3.2.1  pályázati kódszámú  

„Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás  

alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék  

vonatkozásában” című  pályázati projektben való  

részvételről döntés 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata – mint a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás)  

Társult Önkormányzata – Képviselő-testülete  támogatja a Társulásnak a  

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „ Az 

előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a 

települési hulladék vonatkozásában” című  pályázati projektben való 

részvételét, a támogatási kérelem benyújtását az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetővel létrehozott 

konzorcium útján. A pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett 

projekt megnevezése és egyéb fő adatai: „Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Homokhátság területén , különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre.” 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2017. február 15., a tájékoztatásra 

 

 

 3. Napirendi pont 

 A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulás 

 Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe 

 foglalt Társulási Megállapodás elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában készült 

előterjesztés szövegét. Javasolja a határozat tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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4/2017 (I. 26.) határozat 

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  

 Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának  

módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe  

foglalt Társulási Megállapodás elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község .Önkormányzata – mint a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ( a továbbiakban: Társulás)  

Társult Önkormányzata – Képviselő-testülete  a Társulási Megállapodás 

4.számú módosítását az előterjesztés 1.számú melléklete szerinti 

tartalommal, valamint a 4.számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodást az előterjesztés 2.sz.melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

  

 

 4. Napirend pont 

 Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

  

Valentovics Beáta - jegyző – tájékoztatta a képviselőket a polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítása tárgyában. Ismertette az előterjesztés anyagát, az illetmény 

és a költségtérítés meghatározása a jogszabályi keretek alapján történhet.  

 

Kérdés hozzászólás nem hangzott el.  

 

Nagy András – polgármester - személyes érintettségét bejelentette, és nem kíván szavazni.  

 

Valentovics Beáta – jegyző - javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és 

tartalommal a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 

előterjesztést fogadja el a képviselő-testület. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2017. (I. 26.) határozat 

Polgármester illetményének és  

költségtérítésének megállapítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 71.§ (2), (4) és (6) 

bekezdéseiben foglaltak szerint Nagy András polgármester illetményét  
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2017. január 1. napjától havi bruttó 548.400,- Ft-ban, költségtérítését 

ugyanezen időponttól (illetményének 15 %-ában) 82.300,- Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

Felelős: Valentovics Beáta 

Határidő: Azonnal. 

  

 

 5. Napirendi pont 

 A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette az előterjesztés szövegét. A 2017. évi szabadsága a 

mellékelt táblázat szerint került ütemezésre.  

 

Személyes érintettségét bejelentette, és nem kíván szavazni.  

 

Valentovics Beáta - jegyző - javasolja a mellékelt táblázat alapján a polgármester  2017. évi 

szabadság ütemezését hagyják jóvá.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2017. (I. 26.) határozat 
A polgármester 2017. évi szabadság  

ütemezésének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy András 

polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését jelen határozat 

mellékelte szerint jóváhagyja. 

     Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a  
 képviselő-testületet az igénybevételt követően tájékoztassa. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

 6. Napirendi pont 

 Polgármester 2017. évre vonatkozó cafeteria-juttatása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Valentovics Beáta - jegyző - ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztés anyagát. 

Javasolja a határozat-tervezet elfogadását, mely szerint polgármester 2017. évi cafeteria 

juttatásának keretösszege bruttó 200.000.-Ft.  

 

Nagy András – polgármester - személyes érintettségét bejelentette, és  nem kíván szavazni.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2017. (I. 26.) határozat 

Polgármester 2017. évre vonatkozó 

cafeteria-juttatása 

 

H a t á r o z a t 

 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy András 

polgármester 2017. évi cafeteria juttatásának éves keretösszegét bruttó  

200.000,- Ft összegben határozza meg.  

 

2. A főállású polgármester cafetéria juttatásának részletes eljárási rendje 

megegyezik a köztisztviselők részére megállapított rendelkezésekkel. 

 

3. Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak 

végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2017. évi költségvetésben a 

juttatás fedezetét. 

      

Felelős: Valentovics Beáta jegyző  

Határidő: 2017. február 15.. 

 

 

 7. Napirendi pont 

 Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

   

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy az alpolgármester 

tiszteletdíját és költségtérítését jogszabály határozza meg, ennek alapján kerültek az összegek 

meghatározásra. Ismertette az előterjesztés szövegét.  

 

Kérdés hozzászólás nem hangzott el.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester - személyes érintettségét bejelentette, és  nem kíván 

szavazni.  

 

Nagy András – polgármester - javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és 

tartalommal az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 

előterjesztést Képviselő-testület fogadja el.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



8 

 

 

8/2017. (I. 26.) határozat 
Alpolgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80.§ (2) és (3) 

bekezdésében foglaltak szerint,  Patyi Norbert társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától havi bruttó 192.000,- 

Ft-ban, költségtérítését  ugyanezen időponttól (tiszteletdíjának 15%-ában), 

28.800,- Ft/ hó összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 8. Napirendi pont 

 Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelme 

 tárgyában döntés. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet 

támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Ismertette az előterjesztés anyagát.   

 

Felvetette, hogy érdemes lenne megvizsgálni, hogy a Kiskunmajsai Járóbeteg Szakellátó 

szolgáltatásait hány kiskunfélegyházi lakos veszi igénybe, hiszen tény az, hogy sok 

Jászszentlászlói lakost fogadnak Kiskunfélegyházán, de kiskunfélegyháziak is igénybe veszik 

a kiskunmajsai szolgáltatásokat. Meg kell vizsgálni a kérdést, és indokolt esetben 

hozzájárulást kérni a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatától.  

 

Hajagos-Tóth Sándor - képviselő - háziorvosként azt tapasztalja, hogy valóban nagyon sok 

beutalót adnak a Kiskunfélegyházi szakrendelésre. Tény, hogy Kiskunfélegyházán 

rugalmasan állnak a kérdéshez, reumatológia, kardiológia, labor sok beteget fogad. 

Kiskunmajsán is nagyon jó szakemberek dolgoznak, és nagyon lelkiismeretesen végzik a 

munkájukat, azonban tény, hogy orvos hiány van. Van olyan szakrendelés pl. sebészet, ahol 

hetente egy délután rendel szakorvos. Ilyen terület még a szemészet is, ahol több hónap a 

várakozási idő. A labor nagyon túlterhelt. Indokolt esetben sürgősségi beutalót adnak, de nem 

tehetik meg mindenkivel. Gyermekgyógyászatra például a betegek nem is mennek 

Kiskunmajsa irányába, elfogadott a kiskunfélegyházi gyermekgyógyászat. Támogatja a 

Városi Kórház támogatási kérelmét. 

 

Tóthné Frank Anikó - képviselő - Korábban Jászszentlászló egészségügyi ellátás 

tekintetében Kiskunfélegyházához tartozott, talán az emberekben is megmaradt, hogy arra 

induljanak el, ha szakellátásra van szükségük.  

 

Nagy András – polgármester - Támogatja az előterjesztésben szereplő A. határozat tervezet 

elfogadását, Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet részére 2017. évre 263.306.-

Ft támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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9/2017. (I. 26.) határozat 

Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi  

Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház 

és Rendelőintézet 2017. évi támogatás 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község  Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 

Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő 

Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet kérelmét, és a gyermek 

szakrendelés, a szemészet, a kardiológiai szakrendelés fenntarthatóságát, az 

intézmény hatékony ellátásszervezése  és az egészségügyi ellátás 

színvonalának emelése érdekében  2017. évre  263.306,- Ft támogatást 

nyújt. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a 

polgármestert a  támogatási megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Nagy András  polgármester 

Határidő: 2017. március 31.  

 

 

 9. Napirendi pont 

 Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Ismertette a Kiskunok Vidékéért Egyesület támogatási 

kérelmét. Támogatja az előterjesztés szerinti határozat tervezetet, mely szerint a  Kiskunok 

Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport működéséhez 216.116 Ft támogatást 

biztosít az Önkormányzat a 2017. évi költségvetés terhére. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2017. (I. 26.) határozat 

Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER 

Helyi Akciócsoport támogatási kérelme 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskunok 

Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport működéséhez 216.116 

Ft (azaz Kettőszáz tizenhat ezer - egyszáztizenhat forint) támogatást biztosít 

a 2017. évi költségvetés terhére. 

 

Felelős:  Nagy András polgármester 

Határidő:  azonnal 
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 10. Napirendi pont 

 Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. sz. alatti körzeti megbízotti iroda bérleti szerződése 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Bács-Kiskun Megyei Rendőr Főkapitányság 2017. évre 

bérbe kívánja venni a Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti irodát. 

Javasolja, hogy a bérleti díj mértéke maradjon a korábbi években fizetett összeg: 13.632.-

Ft/negyedév. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

   

11/2017. (I. 26.) határozat 

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti 

körzeti megbízotti iroda bérbeadása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonában lévő Jászszentlászló 410. hrsz-ú ingatlant, mely 

természetben a Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti található - 

melyben a körzeti megbízotti iroda működik - 2017. évben bérbe adja a 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére 13.632.-Ft/negyedév 

(ÁFA mentes) bérleti díjért. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2017. február 15., szerződés megkötésére. 

 

 11. Napirendi pont 

 Önkormányzati bérlakás iránti kérelem elbírálása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - ismertette az önkormányzati bérlakás iránti kérelmet a 

Képviselő-testület tagjaival. Bogár Lajos és családja eladja a saját tulajdonú ingatlanukat, 

melyből ki kell költözniük. Amíg lakáshelyzetüket meg nem tudják oldani, az Önkormányzat 

segítségét kérték. Javasolja a Képviselő-testület 2017. február 15. napjától 2018. március 14. 

napjáig terjedő időszakra adja bérbe a Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti 72 nm 

alapterületű bérlakást Bogár Lajos és neje Bogárné Vass Katalin részére.  

 

Hajagos-Tóth István - képviselő - támogatja a kérelmet, valóban nehéz helyzetben van a 

család. Reméli sikerül rendezniük a lakás problémájukat. Óva intette a Képviselő-testületet, 

hogy a lakást folyamatosan újítgassa, és javítgassa. A lakónak el kell fogadnia, hogy ilyen 

állapotban veszik bérbe, és ez ilyen. Nem szeretné, ha egy felújítási folyamat indulna el, mert 

a lakónak nem felelnek meg a körülmények. Ne essenek ugyanabba a hibába, mint a Szent 

László utcai lakás esetében. Nagyon kevés lakása van az Önkormányzatnak, más esetben is 

szükség lehet még bérlakásra. Nem támogatja, hogy esetleg értékesítsék ezt a lakást a 

bérlőnek a későbbiek folyamán.  
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Nagy András – polgármester - a lakást megtekintett állapotban veszik bérbe. Szó sincs 

újítgatásról. A képviselő úr által említett lakás rosszabb állapotban volt, azért kellett felújítani. 

Most jó állapotban lévő, lakható lakást ad bérbe az Önkormányzat. A fűtést átnézette egy 

szakemberrel, a konyhába vásárolni kell egy mosogatót, mert jelenleg nincs. Javasolja az 

előterjesztés  A. pontjában szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2017. (I. 26.) határozat 

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.  

szám alatti önkormányzati lakás  bérbeadása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti 72 m
2 

–es önkormányzati lakás 

bérlőjeként Bogár Lajos Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti lakost  

és Bogárné Vass Katalin: Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 1.  szám alatti lakost 

jelöli ki. 

A bérleti szerződés időtartama 2017. február 15. napjától  2018. március 14. 

napjáig.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. január 31., bérleti szerződés megkötésére 

 

 

 12. Napirendi pont 

 Jászszentlászló-Csengele összekötő út nyomvonalának rendezése 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - ismertette az írásbeli előterjesztés anyagát. Közel 14 évvel 

ezelőtt épült meg a Jászszentlászló Csengele összekötő út. Az út nyomvonala természetben 

eltér a térképen szereplő nyomvonaltól. Ennek az átvezetése a Földhivatali nyilvántartásokban 

nem történt meg. A régi nyomvonal nem lett bevonva a termelésbe, az új nyomvonal, ahol az 

út ténylegesen halad, nem lett kivonva a termelésből. Ezt számtalan bonyodalmat okoz, 

rendezni kell a kérdést. 2017. január 27. napjára egyeztetést kezdeményez az érintett 

földtulajdonosokkal és a Földhivatal szakembereivel. Amennyiben a gazdák úgy 

nyilatkoznak, hogy vállalják a rájuk eső költségeket az Önkormányzat is vállalja a reá eső 

költséget. Ehhez kéri a Képviselő-testület felhatalmazását, javasolja a határozat-tervezet 

elfogadását.   

 

Sütőné Kővágó Margit - képviselő - Kérdése, hogy a polgármester felvette-e a kapcsolatot 

Csengele Község Önkormányzatával, hiszen kézenfekvő lenne, hogy a két település együtt 

rendezze a nyomvonalat.  

 

Nagy András – polgármester - A Csengelei területen az út már visszatér az eredeti 

nyomvonalra, náluk számottevő eltérés nem lehet. A Jászszentlászlói területen van nagyobb 

eltérés. Nem egyeztetett erről Csengele Önkormányzatával, de ez ebben a kérdésben nem is 

szükséges. Majd rendezik ők is a területeiket, ha van eltérés a nyomvonalnál.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

   

13/2017. (I. 26.) határozat 

Jászszentlászló-Csengele összekötő  

út nyomvonalának rendezése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Jászszentlászló-

Csengele összekötő út nyomvonalának rendezése érdekében, mely magába 

foglalja   az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetést valamint az 

átvezetést megalapozó dokumentumok elkészítését megbízza a Geo Terra 

Földmérő Betéti Társasággal (6423 Kelebia József A. u. 111. Adó 

sz.:25501199-1-03 Cég jegyzék sz.: 03-06-11602). Az ingatan-

nyilvántartásban történő rendezés határidejét 2017. június 30. napjában 

határozza meg. A munkadíj bruttó 750.000,- Ft. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

 

Felelős:    Nagy András  polgármester  

Határidő:  2017. február 15., szerződés megkötésére. 

  2017. június 30. ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés 

 

 

 13. Napirendi pont 

 Egyebek 

 

 13/1. Jászszentlászló Köztemetőben urnafal kialakítása 

 

Nagy András - polgármester - korábbi Képviselő-testületi ülésen már beszéltek arról, hogy a 

temetőben hamarosan elfogynak az üres urnafülkék. Már csak négy darab van, ezért lépéseket 

tett a kérdésben. Kiskunfélegyházi vállalkozás készít méhsejt alakú urnafülkéket, amelyek 

egymásra építve falat alkotnak. A fal bővíthető, egyenlőre 10 darabot vásárolnak meg a hozzá 

tartozó márványtáblával és rozettával. A falat a haranglábnál lévő szemetes helyére tervezi 

felépíteni. A szeméttárolót áthelyezik egy másik helyre, nem esztétikus, hogy a ravatalozó 

bejáratánál legyen.  

 

Hajagos-Tóth István - képviselő - mindenképpen úgy legyen kialakítva az urnafal, hogy 

bővíthető legyen, mert egyre nagyobb igény van az urnás temetkezésre. 

 

Nagy András - polgármester - egyetért a képviselővel. Első lépésként 10 db urnafülkét 

vásárolnak a Bozóki Testvérek Kft Kiskunfélegyházi vállalkozástól. A fülke ára 16.000.-Ft/db 

az előlap ára  4 db rozettával 17.000.-Ft/db. Az új fülkék ára értelemszerűen magasabb, mint a 

15 évvel ezelőtt vásárolt fülkéké, ezért a temetkezési díjakról szóló rendeletet is módosítani 

kell, hiszen a korábban megállapított díj nem fedezi a kiadásokat. Erre a szükséges lépéseket 

meg fogják tenni. Javasolja, hogy Képviselő-testület járuljon hozzá,  hogy a 10 db urnafülkét, 

márvány fedőlappal és rozettával megrendelje. 
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2017. (I. 26.) határozat 

Urnafülke vásárlása  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy az Önkormányzat a  köztemetőben kialakításra kerülő urnafalhoz 10 

db urnafülkét és 10 db márványtáblát vásároljon  a Bozóki Testvérek Kft 

Kiskunfélegyháza Csanyi u. 1. vállalkozástól. A fülke ára 16.000.-Ft/db , 

márványtábla ára rozettával 17.000.-Ft/db. A beszerzés teljes költsége 

beépítésre kerül Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetésébe. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzés 

lebonyolításával.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal.  

 

 13/2 Beszámoló a Polgármester 2016. évi szabadságáról 

 

Nagy András  - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2016. évben a 

szabadságát az ütemtervnek megfelelően vette igénybe.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul 

vette.  

 

 13/3 Tájékoztatás TOP pályázat közbeszerzést bonyolító kiválasztása tárgyában 

 

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

„Gyermekélelmezési konyha és étkező energetikai felújítása” című, TOP-3.2.1-15 kódszámú 

projekt megvalósítása során lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás teljes körű 

lebonyolítására közbeszerzési eljárást végző szervezet kiválasztása megtörtént. Három 

ajánlatot kértek be, a legjobb ajánlatot a Bács-Tender Kft nyújtotta be. Az ajánlat szerint a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja 1.016.000.-Ft.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul 

vette.  

 

 13/4 Tájékoztatás Goodwill Consulting Kft követelése tárgyában 

 

Nagy András  - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, 2012. évben a 

Goodwill Consulting Kft írta az iskola felújítási pályázatot. Akkor elfelejtették a 312.000.-Ft 

díjról a számlát benyújtani. Érvényes szerződésük van az Önkormányzattal, az akkori vezetés 

írta alá. Megkérte Sütőné Kővágó Margit képviselőt, hogy ebben a kérdésben tájékozódjon.  

 

Sütőné Kővágó Margit - képviselő - amennyiben érvényes aláírt szerződés van, és a 

teljesítés megtörtént, abban az esetben a követelés jogos. Függetlenül attól, hogy vétettek a 

számviteli szabályok és az ÁFA törvényben meghatározott szabályok ellen, a teljesítést 
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követő 15 napon belül ki kellett volna a számlát állítani, de ha bírósághoz fordulnak, a 

követelésük megáll.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul 

vette.  

  

 13/5 Tájékoztatás Besze Tamás követelése tárgyában 

 

Nagy András  - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, Besze Tamás 

pályázatíró a Tanyavillamosítás pályázat elkészítéséért 780.000.-Ft + ÁFA díjat követel az 

Önkormányzattól. Az Önkormányzat álláspontja szerint 100.000.-Ft a jogos díj az elvégzett 

munkáért. Mivel Besze Tamás jogi képviselője útján kereste meg, ezért felvették a 

kapcsolatot Dr. Szöllősi Szabolcs ügyvéddel, hogy képviselje az Önkormányzat érdekeit.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul 

vette.  

 

 13/6 Ízek és kalandok határok nélkül című IPA/2016. pályázat 

 (Írásbeli előterjesztés kiosztásra került az ülés megkezdésekor) 

 

Nagy András  - polgármester - ismertette a határozat-tervezete a képviselőkkel. A projekt 

keretében látvány szódaüzem kiállító terem kerül kialakításra. A projekt tejes költségvetése 

449 232 Euro, amelyből Szank községre jutó költségek összege 109 232 Euro, Kömpöc 

községre jutó költségek összege 95 000 Euro, Csólyospálos községre jutó költségek összege 

45 000 Euro, Jászszentlászló községre jutó költségek összege 50 000 Euro, Móricgát községre 

jutó költségek összege 50 000 Euro, Mail Idjos (Feketic) községre jutó költségek összege 

100 000 Euro. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 

projekt költségének Jászszentlászló község számára eső 5 %-os önerejét 2 500 Euro  2017.évi 

költségvetésében biztosítja. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2017. (I. 26.) számú határozat 

Ízek és kalandok határok nélkül című IPA/2016 pályázat 

 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 

kíván benyújtani Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program (Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia) 

keretében HUSRB/1602 számú pályázati felhívásra Ízek és kalandok 

határok nélkül( Tastes and adventures without borders) címmel.  

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy Szank község a projekt vezető kedvezményezettje 

legyen, melynek keretében vezeti a projekt tartalmi megvalósulását, 

összefogja a résztvevők szakmai munkáját. 

 

3. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a projekt tejes költségvetése 

449 232 Euro, amelyből Szank községre jutó költségek összege 109 232 

Euro, Kömpöc községre jutó költségek összege 95 000 Euro, Csólyospálos 
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községre jutó költségek összege 45 000 Euro, Jászszentlászló községre jutó 

költségek összege 50 000 Euro, Móricgát községre jutó költségek összege 

50 000 Euro, Mail Idjos (Feketic) községre jutó költségek összege 100 000 

Euro. 

 

4. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a projekt összköltségének 85 %-a 381 847 Euro 

uniós támogatás,  10 %-a 34 923 Euro a magyar pályázók részére hazai 

forrásból nyújtott állami támogatás, 5 %-a  32 462 Euro önkormányzati saját 

forrás. 

 

5.  Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, 

hogy a projekt költségének Jászszentlászló község számára eső 5 %-os 

önerejét 2 500 Euro  2017.évi költségvetésében biztosítja. 

 

6. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt 

5 éves fenntartási kötelezettséget vállalja. 

 

7. A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő  tevékenységekre, aláírásra 

felhatalmazza a polgármestert.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2017. január 31.  

 

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

érkezett a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól a szerbiai Szávaszentdemeteri 

Természetvédelmi Mozgalommal közösen benyújtandó IPA pályázat kapcsán. Az 

Önkormányzat nyilatkozattal támogatja a projektet, pályázóként nem vesz részt benne. 

Jászszentlászló területén két mintaterület kerül a projektbe; a Kerektó és a Banó tó. A projekt 

keretében az érintett területeken a vízpótlás megtervezése és megvalósítása történik. A 

területek rendelkezésre bocsátásáért cserébe az Önkormányzat kérése, hogy a Kerektó területe 

teljes egészében megtisztításra kerüljön, az illegális feltöltéseket.   

 

Egy másik IPA pályázat, ahol szintén az Önkormányzat mint támogató szerepel, a Szegedi 

Önkormányzat által benyújtásra kerülő IPA pályázat. 3 ha  mezőgazdasági terület van 

szükségük, ahol a talajba juttatott vegyi anyaggal érik el a vízvisszatartást. Ehhez van 

szükségük területre, és kontrol területre is. Nem vagyunk pályázók, nincs önerő.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul 

vette.  

 

 

 13/7   Szociálisszövetkezet alapítása tárgyában tájékoztatás 

 (Írásbeli előterjesztés kiosztásra került az ülés megkezdésekor) 

 

Nagy András - polgármester - Szociális szövetkezet témában kereste meg az 

Önkormányzatot egy Kiskunmajsai társaság. Szociális szövetkezetet szeretnének létrehozni, 

ehhez kell egy Önkormányzati partner is. Jászszentlászló Község Önkormányzata vállalja, 

hogy belép tagnak, 10.000.-Ft befizetése mellett. A tervek szerint Jászszentlászlón hoznak 

létre egy 10 fős asztalos üzemet. Javasolja Képviselő-testület hatalmazza fel a tárgyalásokat 

folytasson a szociális szövetkezet alapítása tárgyában.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2017. (I. 26.) számú határozat 

Szociális szövetkezet létrehozása 

 

H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális szövetkezete alapítása 

tárgyában a szükséges tárgyalásokat megtegye, és arról tájékoztassa a 

képviselő-testületet.    

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 13/8 Tájékoztatás BM munkaügyi ellenőrzés tárgyában  

 

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

munkaügyi ellenőrzést végzett az Önkormányzatnál. A közmunka programok keretében 

foglalkoztatottak munkaügyi iratait ellenőrizték. Mindent rendben találtak, a szőlő kapcsán az 

önköltség számítási szabályzatot kell bemutatni.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul 

vette.  

 

 13/9 Tájékoztatás a településen történt gyújtogatás tárgyában  

 

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

betörések és gyújtogatások történtek az elmúlt hét szombat éjjel. Az elkövető betört egy 

üzletbe, ott tüzet gyújtott, ezzel jelentős kárt okozott. Ugyanazon az éjjelen betört egy családi 

házba, ahol szintén tüzet gyújtott, majd felgyújtott egy utcán álló gépkocsit. A gépkocsi egy 

kőműves vállalkozóé volt, tele volt géppel, szerszámmal. Az anyagi kár jelentős. 

Mindenki kára számít, de az üzlet a település ellátásában jelentős szerepet töltött be. Felvette 

a kapcsolatot a jelenlegi üzemeltetővel, aki kijelentette, hogy nem kívánja tovább üzemelteti 

az üzletet. A tulajdonos ÁFÉSZ felújítja a helyiséget, ami közel három hetet vesz igénybe, 

majd újból üzemeltetni fogja a boltot. Az Önkormányzat a kőműves vállalkozónak és a 

kereskedőnek is felajánlotta segítségét.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul 

vette.  

 

13/10 Szent László Óvoda és Bölcsőde régi épület elektromos hálózat és világítás 

felújítása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - A Szent László Óvoda és Bölcsőde régi épületének 

elektromos hálózat és világítás felújítása  tárgyában tájékoztatja a képviselőket. Az 

elektromos hálózat és világítás szerelésére Rajczi Ferenc (6135 Csólyospálos, Móra F. u. 75.) 

villanyszerelő mester által adott árajánlatot javasolja jóváhagyni. A vállalkozó által ajánlott 

teljes költség 1.434.486.-Ft. A felújítás teljes költsége beépítésre kerül Jászszentlászló Község 

Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2017. (I. 26.) számú határozat 

SzLÓB régi épület elektromos hálózat 

és világítás felújítása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent 

László Óvoda és Bölcsőde régi épület elektromos hálózat és világítás 

felújítás munkálataival megbízza Rajczi Ferenc 6135 Csólyospálos, Móra F. 

u. 75. szám alatt villanyszerelő kisiparos mestert. A munkálatok teljes 

költsége 1.434.486.-Ft.  

 

A felújítás teljes költsége beépítésre kerül Jászszentlászló Község 

Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

13/11Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére Vidékfejlesztési Program keretében a 

külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázattal kapcsolatos 

döntések 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András  - polgármester - Képviselő-testület 2017. január 6. napján rendkívüli ülésen 

döntött a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  kódszámú pályázat benyújtása tárgyában. A pályázat 

feltöltésekor derült ki, hogy a pályázati kiírásban jelentős változások történtek, menet közben 

is, ezért az 1/2017. (I. 6.) sz. határozat visszavonását javasolja.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2017 (I. 26.) sz. határozat 

1/2017. (I. 6.) sz. határozat visszavonása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2017. (I. 6.) 

sz. határozatát visszavonja.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal  
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Nagy András  - polgármester - Jászszentlászló Község Önkormányzata 2016. december 6-

án határozatban döntött, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata és Móricgát Község 

Önkormányzata konzorciumot hoz létre a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Vidékfejlesztési Program keretében a külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú támogatási 

kérelem benyújtásához. A 178/2016 (XII.6.) számú határozat módosítására van szükség, a 

fenti szövegrész a határozatba beépítésre kerül.  

 

Jászszentlászló  Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2017.(I. 26.) sz. határozat 

Konzorciumi együttműködési megállapodás 

megkötéséről 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2016. (XII. 

6.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata és Móricgát Község 

Önkormányzata konzorciumot hoz létre a vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére 

Vidékfejlesztési Program keretében a külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

támogatási kérelem benyújtásához.  

2. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy a konzorcium vezetője Jászszentlászló Község Önkormányzata. 

3. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Nagy András - polgármester 

 

Nagy András  - polgármester - javasolja, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata 

Móricgát  Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében pályázatot nyújtson 

be „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére” tárgyú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati kiírásra. A pályázat konzorciumi együttműködés 

keretében kerül benyújtásra. A pályázat keretében pályázati felhívás 2. célterületének 

keretében 2 db MTZ 820.4 típusú erőgép és 1 db MUMGÉP FG 200 függesztett gréder és 

LEKO 3.0 függesztett gyűrűshenger munkagép megvásárlására kerül sor.  

A beruházás összköltsége 22.313.900 Ft, a támogatás szempontjából elszámolható költség 

22.222.222 Ft, ebből az igényelt támogatás összege, az elszámolható kiadás 90 %-a, 

20.000.000 Ft. A beruházáshoz szükséges önkormányzati önerő összege 2.313.900 Ft. A 
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beszerzés teljes értéke, valamint az elnyerhető támogatás mértéke közötti különbséget a 

konzorciumi tagok 50-50 %-os arányban fizetik meg. 

 

A beruházás összköltségéből Jászszentlászló Község Önkormányzatra eső költség összege 

11.156.950 Ft, ebből a támogatás szempontjából elszámolható költség 11.111.111 Ft, ebből az 

igényelt támogatás összege, az elszámolható kiadás 90 %-a, 10.000.000 Ft. A beruházáshoz 

szükséges önkormányzati önerő összege 1.156.950 Ft.  

 

Jászszentlászló  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerő 

összegét 1.156.950 Ft-ot a 2017. évi költségvetésében a felhalmozási előirányzatok között 

biztosítja. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2017.(I. 26.) sz. határozat 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése pályázat 

 

 

 

H a t á r o z a t 

 

1) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 

kíván benyújtani „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” tárgyú, „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati kiírásra.  

 

2) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a pályázati felhívás 2. 

célterületének keretében 2 db MTZ 820.4 típusú erőgép és 1 db MUMGÉP 

FG 200 függesztett gréder és LEKO 3.0 függesztett gyűrűshenger 

munkagép megvásárlására. 
 

3) Jászszentlászló Község Önkormányzata képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a pályázatot Jászszentlászló Község Önkormányzata és 

Móricgát Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében 

nyújtsa be és valósítsa meg.  

 

4) Jászszentlászló Község Önkormányzata elfogadja, hogy a beruházás 

összköltsége 22.313.900 Ft, a támogatás szempontjából elszámolható 

költség 22.222.222 Ft, ebből az igényelt támogatás összege, az elszámolható 

kiadás 90 %-a, 20.000.000 Ft. A beruházáshoz szükséges önkormányzati 

önerő összege 2.313.900 Ft. A beszerzés teljes értéke, valamint az 

elnyerhető támogatás mértéke közötti különbséget a konzorciumi tagok 50-

50 %-os arányban fizetik meg. 

 

5) A beruházás összköltségéből Jászszentlászló Község Önkormányzatra 

eső  költség összege 11.156.950 Ft, ebből a támogatás szempontjából 

elszámolható költség 11.111.111 Ft, ebből az igényelt támogatás összege, az 
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elszámolható kiadás 90 %-a, 10.000.000 Ft. A beruházáshoz szükséges 

önkormányzati önerő összege 1.156.950 Ft.  

 

6) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

pályázathoz szükséges önerő összegét 1.156.950 Ft-ot a 2017. évi 

költségvetésében a felhalmozási előirányzatok között biztosítja. 

 

7) A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, 

aláírásra felhatalmazza a polgármestert.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy András polgármester 

 

Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.  

 

 

K. m. f.  

 

 

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


