
1 
 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 

23-án 15 
00

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő  

 Mészáros László képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő  

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 

az ülés határozatképes, 100%-os megjelenés.  

 

Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni az alábbi módosítással: 

 

18. Napirendi pont következő Képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra, helyette  

javasolja felvenni az alábbi ügyet: 

 

18. Napirendi pont 

      Tagsági viszony létesítése a Ben-Wood  

      Szociális Szövetkezetben.  

      (Szóbeli előterjesztés) 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ./2017. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. Adósságok keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

4. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi költségvetésének jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 
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5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

2017. évi költségvetését megállapító ./2017 (…….) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

6. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati 

tisztviselők juttatásairól szóló ../2017. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

7. Tájékoztatás a helyi képviselők és a Képviselő-testületi bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

8. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és 

szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló ../2017. (……) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

9. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete ../2017. (......) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, 

valamint fizetendő térítési díjakról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

10. Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-3.9.2 pályázat 

megvalósításához 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

11. Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-1.5.3 pályázat 

megvalósításához 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

12. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás 

módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

13. Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatási kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 
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14. Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti terembérleti szerződés megkötése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

15. Kis-Szabó Norbert Önkormányzati bérlakás kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

16. Vízhányó Anita Önkormányzati bérlakás kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

17. 2017. évi igazgatási szünet elrendelése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

18. Tagsági viszony létesítése a Ben-Wood  

     Szociális Szövetkezetben.  

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

19. Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Tóthné Frank Anikó Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

20. Tájékoztatás Jászszentlászló-Csengele összekötőút nyomvonalának kiigazítása 

tárgyában 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

21. Tájékoztatás Jászszentlászló, Hunyadi u. 1. szám alatti ingatlan átvétele tárgyában 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

22. Egyebek. 

 

23. Szociális tárgyú kérelem elbírálása 

Zárt ülés 
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1. Napirendi pont.  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 

módosítása 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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

megismerhették a képviselők. Az indoklás teljes körűen bemutatja a határozat-tervezet 

tartalmát. 

 

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

képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatásra alkalmasnak találja és támogatja 

jóváhagyását. 

 

Nagy András – polgármester – Megköszönte elnök asszony hozzászólását, javasolja a 

határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2017. (II. 23.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetésének módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata 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 Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 

 

                                     59.763. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

  

Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevételek 124.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 260.000.- Ft 

- egyéb működési célú támogatás áht-on belülről 711.000.- Ft 

 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

- irányító szervi támogatás                                             52.551.000.- Ft  

- előző év költségvetési maradványának igénybevétele   6.117.000.- Ft   

  



5 
 

 

Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 34.725.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.885.000.- Ft 

- dologi kiadások 12.153.000.- Ft 

- beruházások 3.000.000.- Ft 

 

  Határidő: 2017. február 28. 

  Felelősök: Nagy András         polgármester        

         Valentovics Beáta  jegyző 

 

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2017. (........) 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 jóváhagyását.  

 

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

testületnek a rendelet-tervezet írásbeli formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

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

módosításáról szóló 

2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete  

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

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség  

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Nagy András - polgármester: - ismertette az írásbeli előterjesztést a Képviselő-testület 

tagjaival. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.  

 

Sütőné Kővágó Margit- képviselő – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a határozat-tervezetet 

megtárgyalta. Jászszentlászló Községi Önkormányzata nem tervez hitelt 

kötelezettségvállalást, kölcsönt az elkövetkező három évben, ami nagyon örvendetes. 

Bizottság az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből 

eredő fizetési kötelezettségeinek 2018-2020. évre várható összegeit javasolja elfogadásra, 

Képviselő-testület általi megvitatásra. 

 

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

formában és tartalommal 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2017. (II.23.) határozat 

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő  

fizetési kötelezettség 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján az 

önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét „e Ft-ban” az 

alábbiak szerint fogadja el a 2018-2020. költségvetési évekre: 

 

 

Megnevezés 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből 

eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 

három évben 

2018. év 2019. év 2020. év 

Helyi és települési adóból származó 

bevétel 
79.249 67.848 67.848 

Az önkormányzati vagyon és az 

önkormányzatot megillető vagyoni 

értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 

3.350 4.943 4.943 

Osztalék, koncessziós díj és 

hozambevétel 

   

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, 

részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel 
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Bírság, pótlék és díjbevétel 401 600 600 

Kezességvállalással illetve 

garanciavállalással kapcsolatos 

megtérülés 

   

Saját bevételek összesen 83.000 73.391 73.391 

Saját bevételek 50 %-a 41.500 36.695,5 36.695,5 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 

folyósítás napjától a végtörlesztés 

napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása 

   

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

forgalomba hozatala a forgalomba 

hozatal napjától a beváltás napjáig, 

kamatozó értékpapír esetén annak 

névértéke, egyéb értékpapír esetén 

annak vételára 

   

Váltó kibocsátása a kibocsátás 

napjától a beváltás napjáig, és annak a 

váltóval kiváltott kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem tartalmazó 

értéke 

   

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként 

történő megkötése a lízing futamideje 

alatt, és a lízingszerződésben kikötött 

tőkerész hátralévő összege 

   

A visszavásárlási kötelezettség 

kikötésével megkötött adásvételi 

szerződés eladói félként történő 

megkötése – ideértve a valódi penziós 

és óvadéki repóügyleteket is – a 

visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár 

   

Szerződésben kapott, legalább 365 

nap időtartamú halasztott fizetés, 

részletfizetés és a még ki nem fizetett 

ellenérték 

   

Hitelintézetek által, származékos 

műveletek különbözeteként és 

Államadósság kezelő Központ Zrt-nél 

elhelyezett fedezeti betétek és azok 

összege 

   

Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség 

0 0 0 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 

folyósítás napjától a végtörlesztés 

napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása 

   

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

forgalomba hozatala a forgalomba 
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hozatal napjától a beváltás napjáig, 

kamatozó értékpapír esetén annak 

névértéke, egyéb értékpapír esetén 

annak vételára 

Váltó kibocsátása a kibocsátás 

napjától a beváltás napjáig, és annak a 

váltóval kiváltott kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem tartalmazó 

értéke 

   

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként 

történő megkötése a lízing futamideje 

alatt, és a lízingszerződésben kikötött 

tőkerész hátralévő összege 

   

A visszavásárlási kötelezettség 

kikötésével megkötött adásvételi 

szerződés eladói félként történő 

megkötése – ideértve a valódi penziós 

és óvadéki repóügyleteket is – a 

visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár 

   

Szerződésben kapott, legalább 365 

nap időtartamú halasztott fizetés, 

részletfizetés és a még ki nem fizetett 

ellenérték 

   

Hitelintézetek által, származékos 

műveletek különbözeteként és 

Államadósság kezelő Központ Zrt-nél 

elhelyezett fedezeti betétek és azok 

összege 

   

Tárgyévben keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség 

0 0 0 

Fizetési kötelezettség összesen 0 0 0 

Saját bevételek 50 %-a csökkentve 

az összes fizetési kötelezettséggel 
41.500 36.695,5 36.695,5 

 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

4. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Nagy András - polgármester: - Ismertette a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi költségvetéséről készült írásbeli előterjesztés anyagát.   

 

Sütőné Kővágó Margit - képviselő – Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozat-

tervezethez. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 



9 
 

az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi költségvetését megállapító határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában 

és tartalommal.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2017. (II. 23.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi költségvetésének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

1.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Móricgát 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

költségvetését 

 

58.840.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

 határozza  meg,   melyből a 

 

Költségvetési bevételek előirányzata 

-működési bevétele                                                                    123.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek                                                               250.000.- Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

- irányító szervi támogatás                                                    58.467.000.- Ft

    

      Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások                                                             38.630.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó                    8.720.000.- Ft 

- dologi kiadások                                                                   10.805.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 

- beruházások  635.000.- Ft 

 

3.) A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét 2017. évben nyitó 

13 főben, záró 13 főben határozza meg. 

 

4.) A képviselő-testületek megbízzák Jászszentlászló Község 

Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe való 

beépítéséről gondoskodjon. 

 

5.) A Képviselő-testületek megbízzák Móricgát Község Polgármesterét, 

hogy gondoskodjon a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának 
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Móricgát Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe való 

beépítéséről. 

 

5.) Az intézmény finanszírozása a következők szerint kerül 

meghatározásra: 

 

Összes kiadás: 58.840.000.- Ft 

Összes bevétel: - 373.000.- Ft 

Különbség: 58.467.000.- Ft 

Ebből: 

- Központi költségvetési támogatás 41.357.000.- Ft 

- Csak Jászszentlászlót terheli                                                           

2.817.000.- Ft 

            Lakosság arányos megosztás: 

- Móricgát hozzájárulása        491      fő     16,4   %                          

2.344.000.- Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Jászszentlászló                  2.504      fő      83,6  %                        

11.949.000.- Ft 

  

 7.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

  

 Határidő:2017. december 31. 

 Felelősök: Nagy András           polgármester  

    Valentovics Beáta   jegyző 

 

 

5. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító ./2017. (…….) 

önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Nagy András - polgármester: - ismertette Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2017. 

évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet anyagát.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – pénzügyi és gazdasági bizottság tagjaként elismerésének 

adott hangot, a jól áttekinthető, érthető anyag elkészítéséért.  

 

Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke - tájékoztatta a képviselő-

testület tagjait, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Úgy 

látják, hogy a bevételek és a kiadások reálisan lettek megtervezve. Bizottság az előterjesztés 

szerinti rendelet-tervezetet megvitatásra alkalmasnak találta, javasolja elfogadását. 
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Nagy András - polgármester - Mivel több hozzászólás nem hangzott el javasolja 

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2017. évi költségvetését megállapító rendelet-tervezet 

jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító szóló  

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

6. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló ./2017. (…..) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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

megismerhették a képviselők. Támogatja a rendelet elfogadását.   

 

Mivel kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet írásbeli 

formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

7.   Napirendi pont 

 Tájékoztatás a helyi képviselők és a Képviselő-testületi bizottsági tagok 

 tiszteletdíjáról. 

   (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - a helyi képviselők havi tiszteletdíját 45.000.-Ft-ról javasolja 

55.000.-Ft összegre emelni. A Képviselő-testületi bizottsági tagok havi tiszteletdíja 

változatlan összegben marad.  

 

A helyi képviselők és Képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati 

rendelet fentiek alapján kerül módosításra. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

  



12 
 

 

8. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-

testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2017. (……) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - Ismertette a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításáról készült rendelet-tervezetet.  

 

Tóthné Frank Anikó - ügyrendi bizottság elnöke - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, 

hogy Ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A rendelet 1. mellékletében 

feltüntetésre kerül az önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó adatok. Az előterjesztés 

alkalmas Képviselő-testületi megvitatásra, támogatja az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet 

elfogadását.   

 

Mivel kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet írásbeli 

formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

Jászszentlászló Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

9. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete ../2017. (......) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint fizetendő térítési díjakról 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - ismertette a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

ellátásokról valamint fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet. A rendelet 

megalkotását jogszabály írta elő, ellenőrző szerv helyszíni ellenőrzés során állapított meg a 

hiányosságot. Korábban a fizetendő térítési díjak Társulási Tanács határozatban voltak 

meghatározva, valamint Jászszentlászló Község Önkormányzatának Költségvetési 

rendeletében.  Az ellenőrző szerv kifogásolta ezt a megoldást, ezért van szükség a rendelet 

megalkotására.  

 

Mivel kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet írásbeli 

formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési 

díjakról 

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

10.Napirendi pont 

Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-3.9.2 pályázat 

megvalósításához 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - ismertette Képviselő-testülettel az írásbeli előterjesztés 

anyagát. Jászszentlászló Község Önkormányzata 7 települési önkormányzattal, Bács-Kiskun 

Megyei Önkormányzattal és a Grassroots Sport Oktatás-módszertani és Kutatás-fejlesztési 

Nonprofit Kft-vel kötött konzorciumi együttműködési megállapodást köt az EFOP-3.9.2-16 

pályázat megvalósításához. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet 

jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2017.(II. 23.) határozat 

Konzorciumi együttműködési megállapodás 

megkötéséről EFOP-3.9.2-16 pályázat megvalósításához 

 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló Község  Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy Szank Községi Önkormányzat, Kiskunmajsa Város 

Önkormányzatával, Kömpöc Község Önkormányzatával, Csólyospálos 

Község Önkormányzatával, , Móricgát Község Önkormányzatával, Bugac 

Nagyközségi Önkormányzattal, Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzattal, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal és a Grassroots 

Sport Oktatás-módszertani és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft-vel 

konzorciumot hoz létre a „Humán kapacitások fejlesztése térségi 

szemléletben- kedvezményezett térségek” című EFOP-3.9.2-16 kódszámú 

támogatási kérelem benyújtására.  

2. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy a konzorcium vezetője Szank Községi Önkormányzat. 

3. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 
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11. Napirendi pont 

Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-1.5.3 pályázat 

megvalósításához 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - ismertette az írásbeli előterjesztés anyagát. Jászszentlászló 

Község Önkormányzata 7 települési önkormányzattal,  Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzattal és a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött konzorciumi együttműködési 

megállapodást köt az EFOP-1.5.3-16 pályázat megvalósításához. Javasolja az előterjesztésben 

szereplő határozat-tervezet jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2017.(II. 23.) határozat 

Konzorciumi együttműködési megállapodás 

megkötéséről EFOP-1.5.3 pályázat megvalósításához 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy Szank Községi Önkormányzat, Kiskunmajsa Város 

Önkormányzatával, Kömpöc Község Önkormányzatával, Csólyospálos 

Község Önkormányzatával, Móricgát Község Önkormányzatával, Bugac 

Nagyközségi Önkormányzattal, Bugacpusztaháza Községi 

Önkormányzattal, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal és a Magyar 

Diáksport Szövetséggel konzorciumot hoz létre a „Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című EFOP-

1.5.3-16 kódszámú támogatási kérelem benyújtására. 

  

2. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy a konzorcium vezetője Kiskunmajsa Város Önkormányzata. 

3. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.  

4. A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, 

aláírásra felhatalmazza a polgármestert.  

 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 
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12.Napirendi pont 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási 

Megállapodás módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászló-Móricgát Községi 

Önkormányzatok Társulása Társulási megállapodás módosításáról készült előterjesztés 

elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2017.(II. 23.) határozat 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 

Társulási Megállapodás módosítása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási  

Megállapodás módosítását a 687-2/2017. számú,  egységes szerkezetbe 

foglalt formában jóváhagyja 2017. március 1. napjával.  

 

Felelős:  Nagy András polgármester 

 Valentovics Beáta jegyző  

Határidő:         2017. március  1. 

 

13. Napirendi pont. 

Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatási kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Ismertette a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság kérelmét. Javasolja a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság részére 150.000.-Ft 

támogatás megítélését.  

 

Hajagos-Tóth István - képviselő - Egyetért a Tűzoltóság részére a 150.000.-Ft támogatás 

biztosításával.  A Tűzoltóság támogatása nagyon jó döntés, segíteni kell a szervezet 

működését, hiszen nagyon fontos munkát végeznek.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2017. (II. 23.) határozat  

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-

Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi 

Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága részére 150.000,-Ft, azaz Egyszáz ötven-

ezer  forint támogatást biztosít. A támogatás fedezete Jászszentlászlói 

Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Céltartalék előirányzata.  

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő támogatási szerződés aláírására.  

  

Felelős:    Nagy András polgármester  

Határidő: 2017. március 31., támogatási szerződés aláírására  

 

 

14. Napirendi pont 

Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti terembérleti szerződés megkötése 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Község Önkormányzata által fenntartott 

Művelődési Ház üresen álló iroda helyiségét bérbe adták az Andego Tanácsadó Kft 

(Budapest, Üllői út 25.) részére. A bérleti szerződést 2017. január 01 – 2017. december 31. 

közötti időszakra határozott időre kötötték. Kérte Képviselő-testületet hagyja jóvá a 

terembérleti szerződés megkötését, melyen a szoros határidő miatt kellett azonnal megkötni. 

A bérleti díj mértéke 20.000.-Ft/hó összegben kerül meghatározásra.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2017. (II.23.) határozat 

Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti   

terembérleti szerződés megkötése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Andego 

Tanácsadó Kft-vel (1092 Budapest, Ráday u. 42.) a Művelődési Ház (6133 

Jászszentlászló, Kossuth u. 7) helyiségére vonatkozóan bérleti szerződést 

köt 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig. A bérleti díj 

mértéke 20.000.-Ft/hó 
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Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított bérleti 

szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal, a bérleti szerződés megkötésére 

 

15. Napirendi pont 

Kis-Szabó Norbert Önkormányzati bérlakás kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

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

formában és tartalommal. Kis-Szabó Norbert a korábbi bérlője ennek az ingatlannak, rendesen 

fizetik a bérleti díjat. Javasolja, hogy Kis-Szabó Norbert részére a Jászszentlászló, Hunyadi u. 

5. szám alatti önkormányzati bérlakást 2017. március 0l – 2018. február 28. napjáig adják 

bérbe.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2017. (II. 23.) határozat 

Kis-Szabó Norbert lakásbérleti szerződése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti 65 m 
2 

–es önkormányzati lakás 

bérlőjeként Kis-Szabó Norbert Jászszentlászló, Pécsi u. 30. szám alatti 

lakost és Vargáné Rózsa Anikó Kiskunfélegyháza, Csanyi út 19. 

tartózkodási hely: Jászszentlászló, Pécsi u. 30. szám alatti lakost jelöli ki. 

 

A bérleti szerződés időtartama 2017. március 1. napjától 2018. február 28. 

napjáig.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2017. március 14., bérleti szerződés megkötésére 

 

 

16. Napirendi pont 

Vízhányó Anita Önkormányzati bérlakás kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Ismertette Vízhányó Anita Jászszentlászló, Sport u. 9. szám 

alatti lakos önkormányzati bérlakás iránti kérelmét. Vízhányó Anitával egyeztetést 

kezdeményez a Jászszentlászlói Sportegyesület. Felkínálják részre a Sport pálya gondnoki 

lakást. Amíg kérelmező nem ad választ javasolja, hogy a döntést halasszák el a márciusi 

ülésre. Addig személyesen egyeztet a kérdésben a Sportegyesülettel és kérelmezővel.   
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vízhányó Anita önkormányzati 

bérlakás iránti kérelme tárgyában - a döntést elhalasztotta 2017. márciusi ülésére.  

 

 

17. Napirendi pont 

2017. évi igazgatási szünet elrendelése 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

formában és tartalommal. Az igazgatási szünetet először 2015. évben vezették be, jól bevált, 

ezáltal a szabadságok kiadásának kérdése is rendeződni látszik. A lakosság is megszokta a 

szünetet, támogatja az előterjesztést.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2017. (II. 23.) határozat 

2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

H a t á r o z a t 

 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) 

bekezdése valamint közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 

igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő 

egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. 

(III. 7.) Korm. rendelet 13. § alapján a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 

 

2017. augusztus 7. napjától 2017. augusztus 11. napjáig valamint  

2017. december 18. napjától 2017. december 29. napjáig  

 

igazgatási szünetet rendel el. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2017. február 28. 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet idejére, a Közös Hivatalban 

foglalkoztatott dolgozók részére a rendes szabadságot adja ki, az ügyelet 

rendjét határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet 

elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa.  

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2017. május 31. 
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18. Napirendi pont 

Tagsági jogviszony létesítése a Ben-Wood Szociális Szövetkezetben. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - megkeresés érkezett Szociális Szövetkezet alapítása 

tárgyában. Javasolja, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata a Ben-Wood Szociális 

Szövetkezet alapító tagja legyen, és abban rendes tagként vegyen részt. A szociális 

szövetkezet asztalos üzemet fog működtetni Jászszentlászlón, ahol saját készítésű bútorokat 

gyártanak majd. A szövetkezetben jászszentlászlói lakosokat foglalkoztatnak, 36 hónap 

időtartamban, 18 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.  

 

A tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges vagyoni hozzájárulás, azaz 10.000,-Ft-ot 

biztosítani kell, kötelezettséget kell vállalni arra, hogy ezen összeget 2017. évi 

költségvetésében szerepelteti az Önkormányzat.  

 

A Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert hogy a Ben-Wood Szociális Szövetkezet 

alapszabályát Jászszentlászló Község Önkormányzata tag törvényes képviseletében írja alá, és 

a  tagi vagyoni hozzájárulást fizesse be. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2017. (II. 23.) határozat 

Tagsági jogviszony létesítése a 

Ben-Wood Szociális Szövetkezetben 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, 

hogy a Ben-Wood Szociális Szövetkezet alapító tagja kíván lenni, és abban 

rendes tagként részt kíván venni.  

 

A tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges vagyoni hozzájárulás összegét, 

azaz 10.000,-Ft-ot biztosítja, kötelezettséget vállal arra, hogy ezen összeget 

2017. évi költségvetésében szerepelteti.  

 

A Képviselő-testülete megbízza a polgármestert hogy a Ben-Wood Szociális 

Szövetkezet alapszabályát Jászszentlászló Község Önkormányzata tag 

törvényes képviseletében írja alá, és a  tagi vagyoni hozzájárulást fizesse be 

a szövetkezet részére az alapszabály szerinti módon.  

 

Felelős:  Nagy András polgármester 

Határidő:  2017. március  31. 
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19. Napirendi pont 

Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

  

Tóthné Frank Anikó – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, 

hogy a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló módosított 2011. 

évi CLXXXIX tv. 39 § bekezdésében foglaltak alapján a polgármesternek és a képviselőknek 

minden év január 31. napjáig vagyonnyilatkozatukat kötelesek leadni.  Ennek hiányában, a 

polgármester és a képviselők nem gyakorolhatják döntési jogukat, valamint a megállapított 

tiszteletdíjakat sem vehetik fel. 

 

Ügyrendi bizottság 2017. február 23-án 14 
45 

órai kezdettel megtartott ülésén megállapította, 

hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat polgármestere és képviselői a törvényben előírt 

határidőig mindenki eleget tett, saját és családtagjai vagyontételi nyilatkozat leadásának. 

 

Jászszentlászlót Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 20. Napirendi pont 

Tájékoztatás Jászszentlászló-Csengele összekötőút nyomvonalának kiigazítása 

tárgyában 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

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

Jászszentlászló-Csengele összekötőút nyomvonalának rendezése folyamatban van. A határ 

mellett van két területből álló - Balázs Károly tulajdonában lévő - 1974 m
2 

érintett. Alapvető 

elképzelés volt, hogy megkapjuk az új nyomvonalhoz szükséges területeket, és helyette a 

tulajdonosok megkapják a régi nyomvonalon lévő területet. Ez azonban nem járható út, mert 

közben tulajdonosváltozások történtek. Úgy lehet megoldani a problémát, hogy megvásárolja 

az Önkormányzat a 1974 m
2
 területet. Szóban megállapodtak a tulajdonossal 50.000.-Ft 

vételárban.  

A másik terület, a Zsibrita Lászlóné tulajdonában lévő földterület, amelynek a szélén van egy 

erdősáv, ami a Cseke József tulajdona. Az erdő rálóg a szántó területre, és még egy út is ki 

van alakítva. Két megoldás van, vagy megszüntetik az utat és az erdőből felszámolják azt a 

sávot, ami rálóg a szántóra, vagy az Önkormányzat megvásárolja az érintett területet. A 

terület nagysága 6168 m
2
, javasolja a megvásárlását. A tulajdonossal megegyeztetek 

350.000.-Ft vételárban.  

A területek tulajdonjoga rendezésre folyamatban van. 2017. március 3-án a földterületek 

kimérése megtörténik, a sarokpontok kiszúrásra kerülnek. Egy egységes irat készül, melyet 

minden érintett aláír. Ezt követően két adásvételi szerződés kerül megkötésre az érintett 

területekről. Ez a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb megoldás. Az adás-vételi szerződések 

későbbiekben kerülnek a Képviselő-testület elé.  

 

 

Jászszentlászlót Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  
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Tájékoztatás föld bérbeadása tárgyában.  

 

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

Önkormányzat korábban 4,3 ha területet évi 20.000.-Ft bérleti díjért adta bérbe. Ekkora 

földterület után a támogatás összege 260 e Ft évente. Ennek alapján felülvizsgálták a bérleti 

szerződést és a bérlővel megegyeztek évi 200 e Ft bérleti díjban. A korábbi bérleti szerződést 

évekkel ezelőtt kötötték meg.  

 

21. Napirendi pont 

Tájékoztatás Jászszentlászló, Hunyadi u. 1. szám alatti ingatlan átvétele 

tárgyában 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Jászszentlászló 

Hunyadi u. 1. szám alatti ingatlan átvétele megtörtént.  

 

Az Önkormányzat az épületet átvette, a telekben külső elektromos áram lekötések voltak, 

ezeket megszüntettek. Az épülethez tartozó kertet a az iskola három évre használatba kapja 

konyhakert létesítése céljából. Amennyiben az iskolaközpont létrehozására vonatkozó döntés 

megszületik, az Önkormányzat tanuszoda létesítése céljára 25 év időtartamra használatba 

adja.  

 

Felhívta a Szent László Általános Iskola vezetőjét, hogy a Rákóczi utcai régi napközi 

épületben lévő két helyiséget ürítsék ki. Az Önkormányzatnak szüksége van a két tanteremre. 

A látvány szóda üzem megvalósításáig az Alapszolgáltatási Központ használja tárolásra.  

 

Jászszentlászlót Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

  

 22. Napirendi pont 

 Egyebek. 

 

22/1 Jászszentlászló Kossuth utcai telek használata 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – kérte a képviselőket, hogy a Kossuth utcai üres telek 

használatára tegyenek javaslatot a soron következő Képviselő-testületi ülésen.  

 

Mészáros László - képviselő - egy park szép lenne, ahol leülhetnének a kerékpáros 

kirándulók. Ott kellene elhelyezni tájékoztató táblákat, padokat, esetleg egy ivó kutat.  

 

Patyi Norbert - képviselő - szolgáltató házat is lehetne építeni, a helyiségeket bérbe lehet 

adni, erre biztos van igény.   
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22/2 Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi Stratégiai Ellenőrzési 

Tervének elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés kiosztásra került) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival az előterjesztésben 

szereplő Jászszentlászló Község Önkormányzata 2017. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervét. 

Javasolja a stratégiai terv elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

33/2017. (II. 23.) határozat  

Jászszentlászló Község Önkormányzata  

2017. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata a 2017. évi Stratégiai 

Ellenőrzési Tervet jóváhagyja.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

      Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2017. december 31. 

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt Nagy András polgármester a nyílt ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 


