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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 

26-án 14 
30

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  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  

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

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

az ülés határozatképes, 7 fő megjelent 100%-os megjelenés.  

 

Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen 

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

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Beszámoló a Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2017. évi mentő 

tűzvédelmi tevékenységéről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás támogatásáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

3. Járda építési és felújítási pályázat kiírása  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

4. Civil pályázatok elbírálása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

5. Helyi önszerveződő civil közösségek pályázati elbírálása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

6. Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 
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7. Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

8. Egyebek 

 

9. Szociális kérelmek  

Zárt ülés.  

 

 

1.  Napirendi pont 

Beszámoló a Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2017. évi mentő 

tűzvédelmi tevékenységéről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András - polgármester: - Ismertette az írásbeli előterjesztés anyagát. Támogatja a 

Kiskunfélegyházai hivatásos tűzoltó parancsnokság 2017. évi mentő tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2018. (IV. 26.) határozat 

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó 

parancsnokság 2017. évi mentő tűzvédelmi  

tevékenységéről szóló beszámoló 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2017. évi mentő 

tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

2.  Napirendi pont 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás támogatásáról. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette az előterjesztés anyagát. Támogatja a határozat-

tervezet elfogadását.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2018.(IV. 26.) sz. határozat 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi  

Társulás támogatásáról 

 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

kötelezettséget vállal arra, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Társulás által 

biztosított egészségügyi tevékenység biztosításának lakosságszám arányos 

összegét működési támogatásként, megállapodás ellenében, elszámolási 

kötelezettséggel a Kiskunmajsai Kistérségi Társulás részére az alábbiak szerint 

biztosítja: 

- Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés terhére 

299.968,- Ft-ot 

- Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés terhére 

115.988,- Ft-ot. 

 

A támogatás 2018. évben Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Általános 

tartalék előirányzata terhére kerül kifizetésre.  

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. április 30. 

 

  

3.  Napirendi pont 

 Járda felújítás és építési pályázat kiírása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András - polgármester: - Nagyon nagy sikert aratott már a korábbi években is a járda 

felújítási pályázat. Ebben az évben egy millió forint keret van a költségvetésben erre a célra.  

 

Sütőné Kővágó Margit - képviselő - a pályázati kiírásban az szerepel, hogy "Nem 

részesülhet támogatásban, aki 2017 évben részesült járda építési és felújítási 

támogatásban....." Ezzel szemben javasolja, hogy az alábbi szövegrész kerüljön bele: "Nem 

részesülhet támogatásban, aki már előző években részesült járda építési és felújítási 

támogatásban....." 
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Nagy András - polgármester: - egyetért a módosító javaslattal. Javasolja az előterjesztés 

szerinti Pályázati kiírás módosításának elfogadását az alábbiak szerint: 

 

"Nem részesülhet támogatásban, aki már előző években részesült járda építési és felújítási  

támogatásban, illetve tartozása van a Jászszentlászló Község Önkormányzata irányában" 

Támogatja a határozat-tervezet elfogadását, ezt követően a pályázati kiírást közzéteszik a 

település Honlapján, hirdetőtábláin. A kérelmeket beérkezési sorrendben iktatják, a forrás 

kimerüléséig biztosítható támogatás.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2018. (IV. 26.) határozat 

Járda felújítás és építési pályázat 

kiírása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 

hirdet a lakossági járdák megépítésére, valamint a meglévő járdák 

minőségének javítása érdekében. Jászszentlászló Község Önkormányzata 

2018. évi költségvetését meghatározó 3/2018. (II.28.) önkormányzati 

rendelet Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzat tartalmazza a program fedezetét. 

A pályázati kiírást az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

4. Napirendi pont 

Civil pályázatok elbírálása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

pályázati kiírásra 13 pályázat érkezett.  

 

Javasolja a Polgárőr Egyesület kérelmére a Civil pályázat 2018. keretében 50 e Ft támogatást 

biztosítson a Képviselő-testület. A polgárőrség a támogatásból tárgyi eszközöket kíván 

vásárolni; gépjármű feliratozás, sárga jelző fény valamint továbbképzés költségeire.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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42/2018. (IV. 26.) határozat 

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület  

civil támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület részére 50.000.-Ft támogatást biztosít. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetését meg” Működési célú támogatások áht. kívülre” állapító 

3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói Polgárőr 

Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31., megállapodások megkötésére 

 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület 

kérelmére a Civil pályázat 2018. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-

testület. A sporthorgász egyesület gyermekek részére indít horgásztábort. A támogatásból 

tárgyi eszközöket és készleteket vásárolnak, úszót, súly készletet, horgokat, etetőanyagot, 

valamint a záró verseny díjait, kupákat.  

 

Nagy András – polgármester – Személyes érintettségét bejelentette, és kijelentette, hogy 

nem vesz részt a szavazásban.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2018. (IV. 26.) határozat 

Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület 

civil támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület részére 50.000.-Ft támogatást 

biztosít. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 
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Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói 

Sporthorgász Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a 

megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31., megállapodások megkötésére 

  

Nagy András – polgármester - Javasolja a Dongér-Kelőér Egyesület kérelmére a Civil 

pályázat 2018. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. A támogatásból 

a településen lévő csatornák, zsilipek karbantartását végzik.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2018. (IV. 26.) határozat 

Dongér-Kelőér Egyesület 

civil támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dongér-Kelőér 

Egyesület részére 50.000.-Ft támogatást biztosít. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Dongér-Kelőér Egyesület 

képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás 

kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

 Határidő: 2018. május 31., megállapodások megkötésére 

  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelmére a 

Civil pályázat 2018. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. A 

támogatásból levéltári anyag díját, valamint kutatási díjakat fizetnek.  

 

Mészáros László - képviselő - bejelentette személyes érintettségét, és kijelentette, hogy nem 

vesz részt a szavazásban. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
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45/2018. (IV. 26.) határozat 

Helytörténeti és 

Faluvédő Egyesület civil támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helytörténeti 

és Faluvédő Egyesület részére 50.000.-Ft támogatást biztosít. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatások áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Helytörténeti és Faluvédő 

Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31., megállapodások megkötésére 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Hangász Együttes kérelmére a 

Civil pályázat 2018. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. A 

támogatásból fellépésekre utaznak, annak költségét biztosítja, valamint vendéglátásra 

fordítják.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2018. (IV. 26.) határozat 

Jászszentlászlói Hangász Együttes 

civil támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Hangász Együttes részére 50.000.-Ft támogatást biztosít. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civilszervezetek támogatása 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói Hangász 

Együttes képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31., megállapodások megkötésére  

 



8 
 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Korszerű Iskoláért Alapítvány kérelmére a Civil 

pályázat 2018. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. A támogatásból 

formaruha és fellépő ruha anyagát kívánják megvásárolni. A varrást a szülői szervezet tagjai 

végzik el.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2018. (IV. 26.) határozat 

Korszerű Iskoláért Alapítvány 

civil támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Korszerű 

Iskoláért Alapítvány részére 50.000.-Ft támogatást biztosít.  

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Korszerű Iskoláért 

Alapítvány képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Pásztorkodó Hagyományőrző Óvodai Egyesület 

kérelmére a Civil pályázat 2018. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-

testület. A támogatásból sószoba kialakításához só téglákat vásárolnak.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2018. (IV.26.) határozat 

Pásztorkodó Hagyományőrző Óvodai Egyesület 

civil támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztorkodó 

Hagyományőrző Óvodai Egyesület részére 50.000.-Ft támogatást biztosít. 

  

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 
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Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Pásztorkodó 

Hagyományőrző Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse 

meg, a megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31. megállapodások megkötésére 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Sportegyesület kérelmére a Civil 

pályázat 2018. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület.  A támogatásból 

kispályás focitorna megszervezésének költségeit fedezik. A bírók megbízási díját, kupák-

érmek vásárlását valósítják meg. A rendezvényekre ásványvíz vásárlása, valamint a 

vendéglátás biztosítása történik.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2018. (IV. 26.) határozat 

Jászszentlászlói Sportegyesület 

civil támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló 

Sportegyesület részére 50.000.-Ft támogatást biztosít.  

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói 

Sportegyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31. megállapodások megkötésére 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlóért Egyesület kérelmére a Civil 

pályázat 2018. keretében 30 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. A támogatásból 

az egyesület tagjainak és a támogatóknak pólót készíttetnek.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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50/2018. (IV. 26.) határozat 

Jászszentlászlóért Egyesület civil támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlóért Egyesület részére 30.000.-Ft támogatást biztosít.  

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlóért 

Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31., megállapodások megkötésére 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Nagycsaládosok Egyesülete kérelmére a Civil 

pályázat 2018. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. A támogatásból 

családi nap megszervezéséhez tárgyi eszközöket és készleteket (élelmiszer, ásványvíz, üdítő) 

vásárolnak.  

 

Tóthné Frank Anikó - képviselő - bejelentette személyes érintettségét, és kijelentette, hogy 

nem vesz részt a szavazásban. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2018. (IV. 26.) határozat 

Nagycsaládosok Egyesülete  

civil támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Nagycsaládosok Egyesülete részére 50.000.-Ft támogatást biztosít. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Nagycsaládosok 

Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 
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Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Szanki Református Egyházközség kérelmére a 

Civil pályázat 2018. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. A 

támogatásból a Református Egyházközség elektromos fűnyírót vásárol.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2018. (IV. 26.) határozat 

Szanki Református Egyházközség támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Református 

Egyház részére 40.000.-Ft támogatást biztosít.  

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Református 

Egyházközség képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31., megállapodások megkötésére 

 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete kérelmére 

a Civil pályázat 2018. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. A 

támogatásból az aktív lovas élethez szükséges lószerszámok és oktató kiadványokat szerzi be 

az egyesület.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2018. (IV. 26.) határozat 

Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete 

civil támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ősi Lófajtákat 

Tenyésztők Egyesülete részére 40.000.-Ft támogatást biztosít. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
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”Működési célú támogatás áht. kívülre” civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Ősi Lófajtákat 

Tenyésztők Egyesületével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Tollászkodó Egyesület kérelmére a Civil pályázat 

2018. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. A támogatást az 

Egyesület a 2018. május 26. önálló kórushangverseny szervezési költségeire fordítja. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2018. (IV. 26.) határozat 

Tollászkodó Egyesület 

civil támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tollászkodó 

Egyesület részére 50.000.-Ft támogatást biztosít. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Tollászkodó Egyesület 

képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás 

kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31., megállapodások megkötésére  

 

  



13 
 

 

 

 5.  Napirendi pont 

 Helyi önszerveződő civil közösségek pályázati elbírálása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - 2018. évben külön pályázati kiírást hagyott jóvá a Képviselő-

testület a helyi önszerveződő civil közösségek részére. Ezen a közösségek nem bejegyzett 

civil szervezetek. Kettő kérelem érkezett az Önkormányzathoz.  

 

Elsőként ismertette Jászszentlászlói Nyugdíjasklub támogatási kérelmét. Javasolja a 

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub kérelmére a Helyi önszerveződő civil közösségek pályázata 

2018. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. Az önszerveződő 

közösség kellékek, dekorációs anyagok, reprezentációs költségek, valamint utazási 

költségekre fordítja a támogatást.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2018. (IV. 26.) határozat 

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub 

önszerveződő civil közösség támogatása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub önszerveződő civil közösség részére 

40.000.-Ft támogatást biztosít.  

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatások áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói 

Nyugdíjas Klub képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a 

megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31., megállapodások megkötésére  

 

 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Szivárvány Tábor/Bozóki Edit kérelmére a Helyi 

önszerveződő civil közösségek pályázata  2018. keretében 30 e Ft támogatást biztosítson a 

képviselő-testület. A támogatásból az önszerveződő civil közösség a Szivárvány Tábor 

megszervezésének kiadásait fedezi. A támogatást a családok, és támogatók vendéglátására, 

valamint élelmezési költségekre fordítják.   

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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56/2018. (IV. 26.) határozat 

Szivárvány tábor önszerveződő  

civil közösség támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozóki Edit 

Szivárvány tábor önszerveződő civil közösség részére 30.000.-Ft támogatást 

biztosít.  

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a társadalmi szervezettel, 

egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt támogatás 

kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31., megállapodások megkötésére 

 

 

 6. Napirendi pont  

  Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás 

   bérbeadása 

  (Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András - polgármester: - ismertette Vízhányó Anita önkormányzati bérlakás iránti 

kérelmét. Jelenleg is Vízhányó Anita a bérlő, lakbér és rezsi hátraléka nincs. Támogatja hogy  

Képviselő-testület a Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti 42 m 
2 
–es önkormányzati 

lakás bérlőjeként Vízhányó Anita Klára  6133 Jászszentlászló, Sport u. 9.   szám alatti lakost 

jelöli ki. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2018. (IV. 26.) határozat 

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.  

szám alatti önkormányzati lakás  bérbeadása 

 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló, 

Dózsa Gy. u. 38. szám alatti 42 m 
2 
–es önkormányzati lakás bérlőjeként 

Vízhányó Anita Klára  6133 Jászszentlászló, Sport u. 9.   szám alatti lakost 

jelöli ki. 
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A bérleti szerződés időtartama 2018. május  1. napjától  2019. április  30. 

napjáig.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. április 30., bérleti szerződés megkötésére 

  

 7. Napirendi pont 

 Kovács Kitti Jászszentlászló, Békásparti dülő 48. szám alatti lakos 

 önkormányzati bérlakás kérelme.  

 (Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester - ismertette az előterjesztés anyagát. Támogatja az 

előterjesztésben szereplő A) határozat-tervezet elfogadását, mely szerint az Önkormányzati 

tulajdonban lévő Dózsa György u. 38. szám alatti 37 nm nagyságú lakás bérlőjének kijelöli 

Kovács Kitti Jászszentlászlói lakost.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot  hozta: 

 

58/2018. (IV. 26.) határozat 

Kovács Kitti önkormányzati bérlakás  

kérelme 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti 37 m 
2 
–es önkormányzati 

lakás bérlőjeként Kovács Kitti Jászszentlászló, Békásparti dülő 48. szám 

alatti lakost jelölje ki. 

 

A bérleti szerződés időtartama 2018. június  1 – 2019. május 31.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2018. június 15., bérleti szerződés megkötésére 
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8.  Napirendi pont 

  Egyebek 

  

   8/1 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázat 

 beadása  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - ismertette Képviselő-testület tagjaival az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázati kiírást. A pályázati kiírás 

ac.) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a 

továbbiakban: egészségügyi fejlesztés) alcélon igénylik a támogatást. 

 

 A pályázat keretében megvalósul Jászszentlászló belterület  398 hrsz alatt található Fogorvosi 

rendelő felújítása. 

 

A felújítás teljes költsége: 35.126.498-Ft, az igényelt támogatás 29.857.523-Ft, a pályázati 

saját erő mértéke 5.268.975.- Ft.  

 

A pályázati saját erő fedezete Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet – Tartalék 

előirányzata.  

 

Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert és a jegyzőt a pályázati dokumentáció 

benyújtásával.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot  hozta: 

 

59/2018. (IV. 26.) határozat  

Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásra  

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 

miniszterrel közösen – meghirdetett pályázat keretében, a Magyarország 

2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 

(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont szerinti 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 

pályázatot nyújt be a pályázati kiírás ac.) Egészségügyi alapellátást szolgáló 

(háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi 

alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a 

továbbiakban: egészségügyi fejlesztés) alcélon. 
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 A pályázat keretében megvalósul Jászszentlászló belterület  398 hrsz alatt 

található Fogorvosi rendelő felújítása. 

 

A felújítás teljes költsége: 35.126.498-Ft, az igényelt támogatás 29.857.523-

Ft, a pályázati saját erő mértéke 5.268.975.- Ft.  

 

A pályázati saját erő fedezete Jászszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő- testületének 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 

28.) önkormányzati rendelet – Tartalék előirányzata.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati 

dokumentáció benyújtásával.  

 

Felelős:    Nagy András polgármester  

Határidő:  Azonnal,  hiánypótlás  beadása 

                  2019. december 31., A beruházás befejezésének határideje  

 

  8/2. Jászszentlászló belterület 1079/6 hrsz területből 4000 m
2 
értékesítése. 

      (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András - polgármester - ismertette Képviselő-testület tagjaival a Béres Transz Kft 

kérelmét, melyben a Jászszentlászló 1079/6 hrsz területből kíván megvásárolni 4.000 m
2
 

nagyságú területet. A T-Com oszlop mellett lévő belterületi területen telephelyet kívánnak 

kialakítani.  A terület teljes nagysága 7.417 m
2, 
a megosztást követően marad 3.417 m

2
 az 

Önkormányzat tulajdonában. A megmaradó terület nagysága még megfelelő, hogy más célra 

hasznosítsák azt. Támogatja a terület értékesítését 1.000.-Ft/m
2
 vételáron. Javasolja, hogy 

képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Jászszentlászló belterület 1079/6 hrsz terület 

megosztását követően értékesítsenek 4.000 m
2
 nagyságú területet a Béres Transz Kft 6120 

Kiskunmajsa Csontos Károly u. 44/a vevő részére. A megosztás és adás-vétel költsége a vevőt 

terheli.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2018. (IV. 26.) határozat  

Jászszentlászló 1079/6 hrsz terület 

megosztása és 4.000 m
2 
értékesítése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy  

az Önkormányzat tulajdonában lévő 1079/6. hrsz-ú, 7.417 m
2
 területű 

beépítetlen területből értékesítsen 4.000 m
2
 területet 1.000.-Ft/ m

2
 vételárért 

a Béres Transz Kft (6120 Kiskunmajsa Csontos K. u. 44/a) vevő részére
 
. A 

megosztás és az adásvétel költsége a vevőt terheli. 
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Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírásával.  

 

Felelős: Nagy András polgármester,  

Határidő: 2018. augusztus 31.  

 

 

8/3 EFOP-1.5.3-16-2017-00009  Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben - kedvezményezett térségek, A kiskunmajsai konzorcium által 

vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt 

támogatási szerződése módosításának jóváhagyása. 
 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András  - polgármester - Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait a EFOP-1.5.3-16-

2017-00009  Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett 

térségek, A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben” című projekt támogatási szerződése módosításának jóváhagyása tárgyában. 

Javasolja a támogatási szerződés módosítását, azaz a Magyar Diáksport Szövetség 

konzorciumi tag kilépését és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesület, mint új 

konzorciumi tag belépését.  Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert, hogy a támogatási szerződés 

módosításához szükséges intézkedéseket konzorciumvezetőként megtegye, és a támogatási 

szerződés módosításához szükséges módosított konzorciumi megállapodás aláírja.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot  hozta: 

 

 

61/2018.(IV. 26) sz. határozat 

EFOP-1.5.3-16-2017-00009  Humán szolgáltatások  

fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek,  

A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán  

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt  

támogatási szerződése módosításának jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

 

1 ./ Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az  EF P-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú  Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, 

A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése 

térségi szemléletben” című projekt támogatási szerződése módosításának 

jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és támogatja a támogatási szerződés 

módosítását, azaz a Magyar Diáksport Szövetség konzorciumi tag kilépését 

és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesület, mint új 

konzorciumi tag belépését.  Jászszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert, 

hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges intézkedéseket  
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konzorciumvezetőként megtegye, és a támogatási szerződés módosításához 

szükséges módosított konzorciumi megállapodás aláírja. 

 

Határidő: A támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtása  

Felelős: Nagy András polgármester 

 

8/4  Jászszentlászló Kalmár erdő és Kalmár föld közterület megnevezésének 

módosítása 
 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Valentovics Beáta - jegyző - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Földhivatali osztálya megkereséssel élt, 

melyben kéri, hogy Jászszentlászló Kalmár erdő és Jászszentlászló Kalmár föld 

településrészek nevét a nyilvántartásokban külön írva jelölhessék, ugyanis a földhivatali 

ingatlan nyilvántartási adatbázisban egybeírva szerepel, mint Kalmárerdő és Kalmárföld, ami 

problémákat okoz a rendszerek kezelése során.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

62/2018.(IV. 26) sz. határozat 

Jászszentlászló Kalmár erdő és Kalmár föld 

közterület megnevezésének módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy a Jászszentlászló  Kalmár erdő” és  Kalmár föld” közterület 

megnevezések helyesen Kalmárerdő tanya és Kalmárföld tanya. 

 

Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy erről tájékoztassa a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali  sztályát, 

annak érdekében, hogy az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban helyesen 

szerepeljenek.  

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző  

Határidő: Azonnal.   

 

Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 


