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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2017. november 30-

án 14 
00 

órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme. 

 

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% megjelent 

az ülés határozatképes.  

 

Javasolja, hogy a meghívón szereplő 2. napirendet Képviselő-testület törölje a napirendről, 

ugyanis a fogászati alapellátás tárgyában szerződéskötésre nincs mód, mivel a mai napig nem 

vállalta egy fogorvos sem a körzetek ellátását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

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

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017. (.........) 

önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2.  A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András  polgármester 

 

3.  Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi 

munkatervének elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft részére támogatás biztosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András  polgármester 
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5. Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás 

 biztosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 

6. Veszterm Bt temető üzemeltető támogatási kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András  polgármester 

 

7. Jászszentlászló 993. hrsz. alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlat 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 

8  Egyebek 

 

9.  Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 Zárt ülés keretében. 

 

1. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa 

támogatás helyi szabályairól szóló ../2017. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők.  

 

Javasolja, Képviselő-testület a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-

tervezetet - hagyja jóvá. A rendelet kihirdetésének napja 2017. november 30. Rendelkezéseit 

2017. december 1. napjától 2018. május 31. napjáig kell alkalmazni.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

21/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

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

A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette a 2018. évi belső ellenőrzési tervről készült 

előterjesztés anyagát.  

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolja az előterjesztés szerinti határozat-tervezet 

jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

155/2017. (XI. 30.) határozat  

Jászszentlászló Község Önkormányzata 

2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

  

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 

mellékletében szereplő 2018. évi ellenőrzési tervet elfogadja. 

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

3. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi 

munkatervének elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette a Képviselő-testület 2018. évi munkarendjéről 

készült előterjesztés anyagát.  

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolja az előterjesztés szerinti határozat-tervezet 

jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

156/2017. (XI. 30.) határozat  

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2018. évi munkatervének elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi 

munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Általános napirendek 
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Jászszentlászló Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 

mindenkor hatályos szövegének megfelelő napirendek.  

 

 

Február  

 

1. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

2. A 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása  

 

Március 

 

1. Közbeszerzési terv elfogadása március 31-ig  

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

szóló rendelet felülvizsgálata 

 

Április  

 

1. Beszámoló Jászszentlászló Község Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének teljesítéséről (Zárszámadás) 

2. Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről  

3. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

4. Beszámoló Társulások működéséről, pénzügyi helyzetéről, Társulási 

Tanácsban végzett tevékenységekről 

 

Május  

 

1. Május 31-ig a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásáról szóló 

beszámoló  

2. Jegyzői beszámoló a Közöd Hivatal munkájáról 

 

Június  

 

1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Szeptember 

 

1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

November  

 

1. K ö z m e g h a l l g a t á s  

 

December  

 

1. A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

2. Jászszentlászló Község  Önkormányzata 2019. évi munkatervének 

elfogadása 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 
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4. Napirendi pont 

 Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft részére támogatás biztosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette a Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft részére 

biztosítandó támogatásról készült előterjesztést.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

157/2017. (XI. 30.) határozat  

Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére 

támogatás biztosításáról 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-

Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére Jászszentlászló Község  Önkormányzat 

2017. évi költségvetésének terhére 1.252.000.,- Ft felhalmozási célú 

támogatást biztosít, és 1.252.000,- Ft működési célú támogatást biztosít.  

 

2. Jászszentlászló Község  Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 

a polgármester a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2. pontra: a társasági szerződés módosítását követően 

 

5. Napirendi pont 

 Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás 

 biztosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos 

részére nyújtandó eszköztámogatásról szóló előterjesztés anyagát. A főorvos úr munkájára 

nagyon nagy szükség van a faluban, szerencsére egyre több kisbaba születik, ezért különösen 

előnyös, hogy a védőnői rendelőben végzi a szűrővizsgálatokat. Köszönet illeti a főorvos urat 

a munkájáért.  

 

Javasolja a határozat-tervezet elfogadását, Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos 

részére 25.000.-Ft havi eszköztámogatás megítélését 2018. január 1 - 2018. december 31. 

közötti időszakra.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

158/2017. (XI.30.) határozat  

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére 

eszközkarbantartás biztosítása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 1. 

napjától 2018. december 31. napjáig eszközkarbantartás céljára havi 
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25.000.-Ft támogatást biztosít Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász 

főorvos részére.  

 

Képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy a támogatási 

megállapodás megkötéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2017. december 15., megállapodás  megkötésére. 

 

6. Napirendi pont 

 Veszterm Bt temető üzemeltető támogatási kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette a Képviselőkkel a temető üzemeltetőjének 

kérelmét. Egyeztetett Veszelka Antallal a beadott kérelemmel kapcsolatban. Személyesen 

megnézte ravatalozó épületében lévő hűtőkamra állapotát. Valóban rendkívül rossz állapotban 

van a helyiség. Ennek a felújítása szükséges, nem lehet sokáig halogatni. Felhívta a kérelmező 

üzemeltető figyelmét, hogy a kérelmét nagyon általánosan fogalmazta meg, legyenek konkrét 

számai, összegei, mellyel alátámasztja beadványát. A hűtő kamra felújítását 2018. tavaszán a 

ravatalozó felújításával egy időben javasolja elvégezni. A nyilvántartással kapcsolatban nem 

tudja, hogy mire gondol a kérelmező, kérte pontosan határozza meg mire van szüksége? 

 

Mészáros László - képviselő - véleménye szerint az üzemeltető tudta mit vállalt amikor 

beadta pályázatát. Viselnie kell az üzemeltetés terheit is. A régi sírokat nem lehet csak úgy 

exhumálni, arról egyeztetni kell. 

 

Nagy András - polgármester - erről szó sincs. Nem fogja a régi sírokat felszámolni, de az 

biztos, hogy valamit tenni kell azokban az esetekben amikor már évtizedek óta nem 

látogatnak egy sírt és nem is rendezik a díját. A sírok exhumálására több szép példa van a 

környező településeken is. Látott már olyan példát, ahol kerítésbe építik be a régi lebontott 

síremlékeket. A hűtőkamra felújítása nagyon nagy költség, nem lehet az üzemeltetőre 

hárítani.  

 

Patyi Norbert - alpolgármester - véleménye szerint a nyilvántartás vezetésének nincs 

különösebb eszköz igénye. Egy excel táblában is lehet vezetni a nyilvántartást.  

 

Valentovics Beáta - jegyző - A sírhelyek nyilvántartását a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatal ügyintézője vezeti. Jelenleg papír alapon vezetik a nyilvántartás. 

Amennyiben úgy döntenek, hogy digitalizálják a nyilvántartást, vannak erre cégek akik ezt 

szolgáltatási díjért elvégzik. 2000 sírhelyig a nyilvántartás digitalizálásának díja 90 e Ft.  

 

Nagy András - polgármester - a Veszterm Bt temető üzemeltető kérelmére az alábbi 

határozat-javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 

 

1. A Jászszentlászló Köztemetőben lévő Ravatalozó épületben található hűtőkamra felújítását 

a tulajdonos Jászszentlászló Község Önkormányzata vállalja, 2018. május 31-ig. 

 

2. A Köztemető sírhely nyilvántartásának digitalizálásra a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatal árajánlatokat kér be. 

 

3. Az elhagyott sírok felszámolására az Önkormányzat kikéri a lakosság véleményét. Az 

Önkormányzat facebook oldalán szavazást indítanak, hogy milyen formában őrizzék a 
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felszámolt síremlékeket tovább. Sírtár, sírkert, kőtár létrehozásáról 2018. március 31-ig 

tartanak szavazást. Képviselő-testület ezt követően dönt a kérdésben.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

159/2017. (XI. 30.) határozat  

Veszterm Bt temető üzemeltető 

támogatási kérelme 

 

H a t á r o z a t 

 

 

1. A Jászszentlászló Köztemetőben lévő Ravatalozó épületben található 

halott hűtőkamra felújítását a tulajdonos Jászszentlászló Község 

Önkormányzata vállalja, 2018. május 31-ig. 

 

2. A Köztemető sírhely nyilvántartásának digitalizálásra a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal árajánlatokat kér be. 

 

3. Az elhagyott sírok felszámolására az Önkormányzat kikéri a lakosság 

véleményét. Az Önkormányzat Facebook oldalán szavazást indítanak, hogy 

milyen formában őrizzék a felszámolt síremlékeket tovább. Sírtár, sírkert, 

kőtár létrehozásáról 2018. március 31-ig tartanak szavazást. Képviselő-

testület ezt követően dönt a kérdésben.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

 

8. Napirendi pont 

 Jászszentlászló 993. hrsz. alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlat 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

 

Nagy András - polgármester - ismertette a Jászszentlászló 993 hrsz ingatlanra érkezett vételi 

ajánlatot Képviselő-testület tagjaival. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Önkormányzat 

nyilvántartásában a mázsaház épületének nyilvántartási értéke 4.000 ezer forint, a hozzá 

tartozó terület nyilvántartási értéke 1.050 ezer forint. A mázsaház mellett lévő régi vásárteret, 

közmű és épület nélkül 2.000 ezer forint vételárért értékesítette az Önkormányzat két évvel 

ezelőtt. A Jászszentlászló 993 hrsz. ingatlanra érkezett vételi ajánlatról tárgyalásokat 

kezdeményez az érdeklődővel, mert ezen az áron nem tudja támogatni az adásvételt.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

160/2017. (XI. 30.) határozat  

Jászszentlászló 993 hrsz. alatti 

ingatlan értékesítése 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Jászszentlászló 993 hrsz. alatti 

ingatlan értékesítéséről tárgyalásokat kezdjen Baranyi László kérelmezővel. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos  

 

 

9. Napirendi pont 

 Egyebek 

 

 9/1 Együttműködési megállapodás Bugac Nagyközségi Önkormányzattal.  
 

Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait. hogy Bugac 

Nagyközségi Önkormányzat támogatást nyert a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001 Évezredek 

útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése jogcímre. A projekt 

lehetőségeit kihasználva, ahhoz kapcsolódva Együttműködési megállapodás megkötését 

javasolja Bugac Nagyközségi Önkormányzattal. Az együttműködési megállapodás keretében 

a települések kölcsönösen népszerűsítik saját településeik turisztikáját, eseményeit, 

rendezvényeit. Javasolja a mellékelt együttműködési megállapodás jóváhagyását. Képviselő-

testület a megállapodás aláírásával hatalmazza fel polgármestert. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

161/2017. (XI. 30.) határozat  

Együttműködési megállapodás megkötése 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a határozat mellékletében szereplő Együttműködési Megállapodást 

megköti Bugac Nagyközségi Önkormányzattal (6114 Bugac, Béke u. 10.).  

 

Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András polgármestert az 

Együttműködési megállapodás aláírásával.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő:  Azonnal 
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 9/2 Jászszentlászló-Csengele összekötő út nyomvonalának rendezése 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette a Képviselő-testülettel a Jászszentlászló-Csengele 

összekötő út nyomvonalának rendezése érdekében készült határozat-tervezetet.  

 

Kérdés hozzászólás a témában nem hangzott el. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

162/2017. (XI. 30.) határozat  

Jászszentlászló-Csengele összekötő út 

nyomvonalának rendezése 

H a t á r o z a t  

 

 

 

1./ Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul 

a  Jászszentlászló-Csengele összekötő út nyomvonalának rendezése 

érdekében elkészített, a jászszentlászlói 056/4 hrsz.-ú, 040/3 hrsz.-ú, 040/17 

hrsz.-ú, 040/19 hrsz.-ú, 040/35 hrsz.-ú, 040/37 hrsz.-ú, 040/39 hrsz.-ú, 

040/41 hrsz.-ú, 040/43 hrsz.-ú, 040/44 hrsz.-ú, 040/46 hrsz.-ú, 040/47 hrsz.-

ú, 040/48 hrsz.-ú ingatlant érintő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kiskunhalasi Járási Hivatala által, 2017. május 26. napján 16/161/2017. 

számon záradékolt változási vázrajz szerinti - a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala 800.086/14/2017. számú 

jogerős határozatával engedélyezett - telekalakításhoz (megosztáshoz).  

 

2./ A telekalakítás során Jászszentlászló Község Önkormányzata 

településfejlesztés céljára megvásárolja Zsibrita Lászlóné 6133 

Jászszentlászló, Rákóczi utca 31. szám alatti lakostól, a tulajdonát képező 

jászszentlászlói 040/19 hrsz.-ú szántó, erdő, kivett út megnevezésű, 3 ha 

3108 m2 területű külterületi ingatlanból 6013 m2 nagyságú ingatlanrészt, 

350.000,-Ft, azaz Háromszázötvenezer forint vételárért.  

 

A telekalakítás során Jászszentlászló Község Önkormányzata megvásárolja 

településfejlesztés céljára Balázs Károly 6120 Kiskunmajsa, Iparhegyi utca 

15. szám alatti lakostól, a tulajdonát képező jászszentlászlói 040/17 hrsz.-ú 

ingatlan b) alrészletű, út megnevezésű, 1147 m2 területű részét, valamint a 

jászszentlászlói 040/41 hrsz.-ú ingatlan b) alrészletű, út megnevezésű, 819 

m2 területű részét, összesen 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint vételárért. 

 

Az ingatlanvásárlás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzatának 

2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) Önkormányzati 

rendelet Általános tartalék előirányzata.  

 

Egyebekben a telekalakítás során értékkiegyenlítés nem történik, vagyis a 

telekalakítás (megosztás) után kialakuló ingatlanok vonatkozásában 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat, valamint a telekalakításban érintett 

ingatlanok tulajdonosai egymással szemben értékkiegyenlítésre nem 

tartanak igényt, mivel a telekalakításra (megosztásra) a Jászszentlászló-
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Csengele összekötő út megépítése óta fennálló birtok- és használati 

viszonyoknak megfelelően kerül sor. 

 

3./ Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kiskunhalasi Járási Hivatala által, 2017. május 26. napján 16/161/2017. 

számon záradékolt változási vázrajzot, a vázrajzon alapuló Telekalakításról 

szóló megállapodást, valamint ahhoz kapcsolódó valamennyi okiratot 

aláírja. 

 

A telekalakítással összefüggésben felmerülő valamennyi költségeket, így az 

ingatlan-nyilvántartási eljárással összefüggésben felmerülő igazgatási 

szolgáltatási díjat is Jászszentlászló Község Önkormányzata tartozik 

megfizetni. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 9/3 Tájékoztatás 

 

Nagy András - polgármester - Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy november 30. 

napján lezárul a Szent László Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői pályázat 

benyújtásának határideje. A Társulási Tanács bíráló bizottságot hozott létre, mely a beérkezett 

pályázatokat bontja, és személyes meghallgatást tart. Jászszentlászló Község Önkormányzata 

képviseletében Tóthné Frank Anikó tagja a bizottságnak. A Társulási Tanács 2017. november 

13. napján tartandó ülésén dönt az intézményvezetői pályázat ügyében. Valentovics Beáta 

jegyző 2017. november 27. napján bejelentette személyes érintettségét, ezt Társulási Tanács 

elnökeként tudomásul vette. A pályázattal kapcsolatos adminisztrációs teendőket a Közös 

Hivatal ügyintézője látja el. A beérkezett pályázatok bontása 2017. december 4-én lesz, a 

személyes meghallgatásra 2017. december 8-án kerül sor.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat 

hozatal nélkül tudomásul vette.  

 

9/3. Jászszentlászlói Sportegyesület támogatási kérelme 

 

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

Sportegyesület pénzbeli támogatási kérelmet nyújtott be. A támogatásból az egyesületi 

játékosok felszerelésének beszerzését finanszírozzák. Támogatja az Egyesület kérelmét.  

 

Javasolja, Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 

Sportegyesület részére 800.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson. A támogatás 

forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. 

(II. 24.) önkormányzati rendelet "Tartalék" előirányzata. Javasolta hatalmazzák fel a 

polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.  
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Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

163/2017. (XI. 30.) határozat  

Jászszentlászlói Sportegyesület támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Sportegyesület részére 800.000.-Ft támogatást biztosít.  

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi 

költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

”Tartalék” előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Sportegyesület 

vezetőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás 

kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

 Határidő: 2017. december 15., megállapodások megkötésére 

 

Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.  

 

 

K. m. f.  

 

 

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


