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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 

30-án 15 
00

 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 távollétében: 

 Farkasné Deli Zsuzsanna igazgatási főelőadó 

 

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. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló ./2018. (V. 

31.) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

4. Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. 

(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2018. (V. 31.) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármestere 

 

5. Jászszentlászló Község Önkormányzata belső ellenőri 2017. évi összefoglaló jelentés 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  
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6. Beszámoló Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulási 

Tanácsban végzett 2017. évi tevékenységről 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

7. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában 

végzett 2017. évi tevékenységről 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

8. Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

munkájáról.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

9. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi beszámolója 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

10. Szanki konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben című, EFOP-

3.9.2-16-2017-00010 azonosító számú támogatási szerződés módosításának 

jóváhagyására 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

11. Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

12. Közösségi szálláshely igénybevételéért fizetendő szállásdíj és szolgáltatási díj 

módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

13. Székelykapu elhelyezése 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

14. Sírkert kialakítása. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

15. Egyebek.  

 

16. Kamatmentes önkormányzati kölcsön iránti kérelem elbírálása 

(Zárt ülés) 
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1. Napirendi pont.  

 Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

zárszámadásáról készült anyag teljes körű.  

 

Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – pénzügyi és gazdasági 

bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

zárszámadását. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

67/2018. (V. 30.) határozat  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi zárszámadásának megállapítására 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását 

   

                            61.693.000.-Ft          bevételi 

                            55.228.000.-Ft          kiadási 

                              6.465.000.-Ft          bevételi többlet 

főösszeggel hagyja jóvá, melyből a 

 

Költségvetési bevételek teljesülése 

- működési bevételek                                                  339.000.-Ft 

- közhatalmi bevételek                                            92.000.-Ft 

  

Finanszírozási bevételek teljesülése 

- előző évi pénzmaradvány                                       3.002.000.-Ft 

- intézményfinanszírozás                                        58.260.000.-Ft 

 

Költségvetési kiadások teljesülés 

- személyi juttatások                                               38.182.000.-Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó      8.733.000.-Ft 

- dologi kiadások                                                       8.266.000.-Ft 

- beruházások                                                        47.000.-Ft 

 

2. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak záró létszáma 12 fő. 
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3. Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele: 

Kiadások mindösszesen                                                   55.228.000.-Ft 

Költségvetési támogatás                                                  -41.357.000.-Ft 

Saját bevételek és átvett pénzeszközök                  -3.433.000.-Ft 

Jászszentlászlót terheli      -2.585.000.-Ft 

Finanszírozási szükséglet:       +7.853.000.-Ft 

  Jászszentlászló hozzájárulása (83,6%)    +6.565.000.-Ft 

  Móricgát hozzájárulás  (16,4%)    +1.288.000.-Ft 

 

4. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 

jóváhagyott 2017. évi maradványt a költségvetési szerv vezetője évközben a 

költségvetésben meghatározott feladatok finanszírozására használhatja fel. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelősök:   Nagy András   polgármester 

                    Valentovics Beáta  jegyző 

 

2. Napirendi pont 

 Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ./2018. (…..) 

rendelet-tervezet elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. Jászszentlászló Község Önkormányzata nagyon mozgalmas 

évet tudhat maga mögött. Számtalan fejlesztés elkezdődött az Önkormányzat intézményei 

megújultak és megújulnak. Az Önkormányzat jelentős pénzkészlettel, tartalékkal rendelkezik, 

emellett számtalan fejlesztés is megvalósult, ami nagyon fontos a település életében. 

 

Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke - bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta, javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – elismerésének adott hangot. A település szépen fejlődik, 

nincs anyagi gond sem, a tartalék is jelentős. Szigorú takarékos gazdálkodásra utal a rendelet-

tervezet.  

 

Nagy András - polgármester - kérdés, hozzászólás nem volt, ezért javasolja, hogy 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló /2018 (…….) rendelet-tervezetét fogadja el, az írásos 

előterjesztés szerinti tartalommal és formában. A rendelet kihirdetésének dátuma 2018. május 

30. hatályba a kihirdetést követő napon lép.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

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

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen 

fenntartott Hivatal kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozat-

tervezethez. 

 

Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta, javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi költségvetését. 

 

Nagy András - polgármester - javasolja a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2018. (V. 30.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi költségvetésének módosítására 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 

megállapító 13/2018.(II.28.) Jászszentlászló és a 5/2018.(II.28.) Móricgát 

határozatok 2. pontját az alábbiak szerint módosítja. 

 

1.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 

 

                                     69.396. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

  

Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevételek 986.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 100.000.- Ft 

- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről 1.099.000.- Ft 
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Finanszírozási bevételek előirányzata 

- irányító szervi támogatás                                               60.746.000.- Ft

  

- előző év költségvetési maradványának igénybevétele     6.465.000.- Ft

   

 

Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 44.453.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.029.000.- Ft 

- dologi kiadások 15.656.000.- Ft 

- beruházások 258.000.- Ft 

 

Határidő:   2018. december 31. 

              Felelősök: Nagy András           polgármester 

                  Valentovics Beáta   jegyző 

 

4. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2018. (V. 31.) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők.  

 

Sütőné Kővágó Margit - pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – pénzügyi bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta, Jászszentlászló Község 2018. évi költségvetésének módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Nagy András - polgármester - javasolta a Képviselő-testületnek Jászszentlászló Község 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezet írásbeli 

formában és tartalommal történő elfogadását. A rendelet kihirdetésének napja 2018. május 31. 

hatályba a kihirdetést követő napon lép.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító  

3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete  

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

Jászszentlászló Község Önkormányzat belső ellenőri 2017. évi összefoglaló 

jelentés jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2017. évben a 

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által végzett belső ellenőrzést. Az 

éves összefoglaló jelentést a képviselők kézhez kapták, azt áttanulmányozhatták.  

 

Javasolja az előterjesztésben szereplő 2017. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés 

jóváhagyását. Jelentős hibákat és hiányosságokat nem állapított meg az ellenőrzés.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2018. (V. 30.) határozat 
2017. évi belső ellenőrzési  

összefoglaló jelentés jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent 

Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által készített 2017. évi 

belső ellenőrzési összefoglaló jelentést jóváhagyja.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: Azonnal. 

 

6. Napirendi pont 

Beszámoló Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 

Társulási Tanácsban végzett 2017. évi tevékenységről 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

előterjesztés anyaga teljes körű. Javasolja a Jászszentlászló-Móricgát Községi 

Önkormányzatok Társulása 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót Képviselő-testület 

fogadja el.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
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70/2018. (V. 30.) határozat 

Jászszentlászló-Móricgát Községi  

Önkormányzatok Társulás működéséről 

szóló beszámoló 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

polgármester által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 

93 §. 14. pontja, illetve Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 

Társulásának Társulási megállapodása 14. pontja alapján előterjesztett 

beszámolóját a Társulási tanácsában végzett tevékenységéről.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. június 30. 

 

7. Napirendi pont 

Beszámoló Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban 

végzett 2017. évi tevékenységről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – elmondta, hogy az írásbeli előterjesztés részletesen 

tartalmazza a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 

munkát. Javasolja a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 

2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót Képviselő-testület fogadja el.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

71/2018. (V.30.) határozat 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 

Társulás működéséről szóló beszámoló 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

polgármester által, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 

93.§ 14. pontja, illetve a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján 

előterjesztett beszámolóját a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységről. 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. június 30. 
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 8. Napirendi pont 

Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

munkájáról.  

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - elismerésének adott hangot, és köszönetét fejezte ki a közös 

hivatal egész éves munkájáért. Elismerésének adott hangot, a Hivatal jól dolgozik. Javasolja 

az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

72/2018. (V. 30.) határozat 

Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi  

munkájáról 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-

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

26.) önkormányzati rendelete 57. §. (2) bekezdés b) pontja alapján a jegyző 

által készített a Hivatal munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

  Felelős:    Valentovics Beáta jegyző  

  Határidő:  Azonnal 

 

. 

9. Napirendi pont 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi beszámolója 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - ismertette a Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft 2017. évi beszámolójáról szóló előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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73/2018. (V. 30.) határozat 
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató 

 Nonprofit Kft 2017. évi beszámolója 

 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Község Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Kistérségi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31. 

 

10. Napirendi pont 

Szanki konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben című 

EFOP-3.9.2-16-2017-00010 azonosító számú támogatási szerződés 

módosításának jóváhagyására.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - ismertette az előterjesztés anyagát Képviselő-testület 

tagjaival. Konzorciumi tagok belépése és kilépése miatt van szükség a támogatási szerződés 

módosítására. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal 

és formában.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 74/2018.(V. 31.)  határozat 

 EFOP-3.9.2-162017-00010 támogatási 

 szerződés módosítás jóváhagyásáról 

 

H a t á r o z a t 

 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Szanki konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben 

című, EFOP-3.9.2-16-2017-00010 azonosító számú támogatási szerződés 

módosításának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést.  

 

2. Képviselő-testület támogatja, hogy a Grassroots Sport Oktatás-módszertani 

és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft. kilépjen a konzorciumból, helyette a 

Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. belépjen a 

konzorciumba. 

 

3. A Képviselő-testülete felhatalmazza Patkós Zsolt polgármestert, hogy a 

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

szükséges módosított konzorciumi megállapodást aláírja. 

 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a Nagy András polgármestert, hogy 

utólagos beszámolási kötelezettség mellett, a további konzorciumi 

megállapodás módosításával kapcsolatos intézkedéseket megtegye, és a 

megállapodás módosításokat aláírja.  

 

 Felelős: Nagy András polgármester 

 Határidő: a támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtása 

 

 

11.    Napirendi pont 

Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) 

önkormányzati rendeletében Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre címen biztosít 1.000.000,-Ft keretet a lakossági járdaépítéshez. 

Minden érintett támogatott személlyel az Önkormányzat egyedi megállapodást köt, a 

támogatott elszámolási kötelezettsége mellett. A pályázati kiírás alapján minden befejezett 

méter gyalogjárda megépítése, felújítása után bruttó 4.000.-Ft támogatásra jogosult 

kérelmező. 

 

Ennek alapján az alábbi személyek járdaépítési, felújítási pályázatát terjeszti Képviselő-

testület elé:  

 

Varga Péter Jászszentlászló, Zsolnai u. 4/a. szám alatti lakos 15 méter járdaszakasz 

felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 60.000.- 

támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

75 /2018. (V. 30.) határozat 

Varga Péter jászszentlászlói lakos 

járda építési és felújítási pályázata 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Varga Péter 

Jászszentlászló, Zsolnai u. 4/a szám alatti kérelmező járdafelújítását 

60.000.Ft összeggel támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet Egyéb 
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Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a 

támogatási szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. június 30., megállapodások megkötésére  

 

Vakulya Istvánné Jászszentlászló, Vasút u. 6. szám alatti lakos 15 méter járdaszakasz 

felújításához kért támogatást. A pályázati kiírás tartalmazza, hogy aki a korábbi években 

kapott járda felújítási támogatást az nem jogosult a támogatásra. Vakulya Istvánné 2015. 

évben kapott járda felújítási támogatást, ezért nem jogosult a járda felújítási támogatásra.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

nélkül és egy fő tartózkodása mellett – az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2018. (V. 30.) határozat 

Vakulya Istvánné  jászszentlászlói lakos 

járda építési és felújítási pályázata 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vakulya 

Istvánné  Jászszentlászló, Vasút u. 6. szám alatti  kérelmező járda felújítási 

támogatás iránti kérelmét  nem támogatja. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Molnár István Jászszentlászló, Petőfi u. 16 szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz építéséhez 

kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 80.000.- támogatás 

megítélését.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

77/2018. (V. 30.) határozat 

Molnár István jászszentlászlói lakos 

járda építési és felújítási pályázata 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Molnár István 

Jászszentlászló, Petőfi u. 16. szám alatti kérelmező járda felújítását 80.000.-

Ft összeggel támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2018. évi 

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

Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre előirányzata. 
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Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a 

támogatási szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. június 30., megállapodások megkötésére 

 

Virághné Péter Ibolya Jászszentlászló, Szent László u. 32 szám alatti lakos 19 méter 

járdaszakasz építéséhez kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, 

javasolja 76.000.- támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2018. (V. 30.) határozat 

Virághné Péter Ibolya jászszentlászlói lakos 

járda építési és felújítási pályázata 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Virághné Péter 

Ibolya Jászszentlászló, Szent László u. 32. szám alatti kérelmező 

járdaépítését 76.000.-Ft összeggel támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2018. évi 

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

Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a 

támogatási szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő:  2018. június 30., megállapodások megkötésére 

Gulyás Balázs Jászszentlászló, Kossuth u. 30. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz 

felújításához kért támogatást. A járdaszakasz hossza, 20 méter. Kérelmező jogosult a 

támogatás megítélésére, javasolja 80.000.- támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2018. (V. 30.) határozat 

Gulyás Balázs jászszentlászlói lakos 

járda építési és felújítási pályázata 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gulyás Balázs 

Jászszentlászló, Kossuth u. 30. szám alatti kérelmező járdafelújítását 

80.000.-Ft összeggel támogatja. 
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A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi 

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

Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a 

támogatási szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. június 30., megállapodások megkötésére 

Törökné Temesvári Krisztina Jászszentlászló, Klapka u. 10. szám alatti lakos 20 méter 

járdaszakasz építéséhez kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, 

javasolja 80.000.- támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

80/2018. (V. 30.) határozat 

Törökné Temesvári Krisztina jászszentlászlói lakos 

járda építési és felújítási pályázata 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökné 

Temesvári Krisztina Jászszentlászló, Klapka u. 10. szám alatti  kérelmező 

járdaépítését 80.000.-Ft összeggel támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2018. évi 

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

Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a 

támogatási szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. június 30., megállapodások megkötésére 

Rókus Péterné Jászszentlászló, Klapka u. 21. szám alatti lakos 21 méter járdaszakasz 

felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, a pályázati kiírás 

alapján maximum 20 méter támogatható, ezért javasolja 80.000.- támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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81/2018. (V. 30.) határozat 

Rókus Péterné jászszentlászlói lakos 

járda építési és felújítási pályázata 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rókus Péterné 

Jászszentlászló, Klapka u. 21. szám alatti kérelmező járdafelújítását 80.000.-

Ft összeggel támogatja. 

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi 

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

Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a 

támogatási szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. június 30. megállapodások megkötésére 

 

12.    Napirendi pont 

Közösségi szálláshely igénybevételéért fizetendő szállásdíj és szolgáltatási díj 

módosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette az előterjesztés anyagát Képviselő-testület 

tagjaival.  Javasolja az előterjesztés szerinti határozat-tervezet elfogadását, az abban foglalt 

szolgáltatási díjak módosítását.  

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

82/2018. (V. 30.) határozat 

Közösségi szálláshely igénybevételéért  

fizetendő szállásdíj 

H a t á r o z a t 

 

1.Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 35/2017. 

(III.30.) számú határozatát akként módosítja, hogy a Jászszentlászló, 

Legelődülő 15. szám alatt lévő 35 fő elhelyezésére szolgáló közösségi 

szálláshely szállásdíjat 3000,-Ft/nap/fő összegben határozza meg. 

 

2. Sátorozás esetében a szolgáltatás díja 1500,-Ft/nap/fő. 

 

3. A kültéri rendezvények esetében a fizetendő szolgáltatási díj  

 kültér  (nyitott udvar)  és épület használata (valamelyik ház) 1000,-Ft/fő 

 kizárólag csak kültér (nyitott udvar) 500,-Ft/fő.   
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Jászszentlászló Község Önkormányzatának dolgozói az 1., 2. és 3. pontban 

meghatározott összegekből 50%-os kedvezményben részesülnek. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13.    Napirendi pont 

Székelykapu elhelyezése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Len Emil felajánlásaként érkezik egy székelykapu, melynek 

méltó helyszínt kell találni. Javasolja, hogy Jászszentlászló központjában lévő parkban a 

Templom melletti bejáratnál helyezzék el. Másik lehetőség a park ABC felőli bejáratánál 

történő elhelyezés, de ott több szobor is van, ezért nagyon zsúfolt helyszínnek találja.  

 

Mészáros László - képviselő – egyetért a helyszínnel. Először számára szebb hely volt, a 

park faluközpont felőli bejárata, de kétségtelen hogy a templom mellett is szép a helyszín. A 

civil nap megrendezése is ott történik, a rendezvénysátor helyszíne is a templom melletti 

területen van.  

 

Nagy András – polgármester – javasolja, a székely kapu a Jászszentlászló Parkban a 

Templom melletti bejáratnál kerüljön elhelyezésre. Az ünnepélyes átadás időpontja a tervek 

szerint 2019. május 1. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

83/2018. (V. 30.) határozat 

Székelykapu elhelyezése 

H a t á r o z a t 

 

1.Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

székelykaput Jászszentlászló központi parkjában helyezi el a Római 

Katolikus templom melletti bejáratnál.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14.    Napirendi pont 

Sírkert kialakítása. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Honlapján felmérés történt a sírkert 

kialakításáról. Az emberek a sírkert kialakítását támogatták. A régi elhanyagolt, elhagyott 

síremlékeket egymástól elkülönítve helyezik el a sírkertben. A Köztemetőben a bolt melletti 

területen alakítják ki a sírkertet, ahol a régi sírok vannak.  Képviselő-testület felhatalmazása 

alapján tárgyalásokat fog kezdeményezni a temető üzemeltetőjével a Sírkert kialakításáról.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

84/2018. (V. 30.) határozat 

Sírkert kialakítása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Jászszentlászló 

Köztemetőben régi elhagyott síremlékekből Sírkertet alakít ki. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a sírkert 

kialakításáról folytasson tárgyalásokat a temető üzemeltetőjével.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

  15.     Napirendi pont 

  Egyebek 

15/1 VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása” 

című pályázat benyújtása 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési 

rendezvények támogatása” című pályázati kiírást.  Javasolja, hogy a Jászszentlászló Község 

Önkormányzata a VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása” 

című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be. A beruházás teljes költsége 2.006.349.-Ft, a 

támogatás összege 1.805.714.-Ft, a vállalt önerő mértéke 200.635.-Ft. A pályázati saját erő 

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) 

önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

85/2018.(V. 30) sz. határozat 

VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési 

rendezvények támogatása”című  pályázat benyújtása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy a Jászszentlászló Község Önkormányzata a VP6-19.2.1.-50-4-17 

kódszámú „Települési rendezvények támogatása” című felhívásra 

támogatási kérelmet nyújtson be. 
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A beruházás teljes költsége 2.006.349.-Ft, a támogatás összege 1.805.714.-

Ft, a vállalt önerő mértéke 200.635.-Ft. A pályázati saját erő Jászszentlászló 

Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 

28.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15/2 Jászszentlászlói Sportegyesület támogatása 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászlói Sportegyesület támogatási kérelemmel 

fordult Jászszentlászló Község Önkormányzatához. A Sportegyesület vásárolt egy 

defibrillátor készüléket, ehhez kérnek 41.260 Ft támogatást. A készüléket úgy helyezik el, 

hogy elérhető legyen a lakosság számára is, nem csupán a Sportegyesület használatában lesz. 

A sportrendezvényekre természetesen kiviszik a készüléket, amely nagyon egyszerűen 

kezelhető automata rendszer. Támogatja, hogy a Jászszentlászlói Sportegyesület az eszköz 

beszerzésre a vissza nem térítendő támogatást megkapja. A támogatás biztosításáról 

megállapodás megkötésével hatalmazzák fel.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

86/2018.(V. 30) sz. határozat 

Jászszentlászlói Sportegyesület támogatása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló 

Sportegyesület részére 41.260.-Ft támogatást biztosít, defibrillátor készülék 

vásárlására.  

 

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. június 30., megállapodás megkötésére 

 

 

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

Jászszentlászlói Sportegyesület pályázatot nyújt be élőfüves pálya felújítására. A pályázathoz 

közel 3.800 e Ft saját erő biztosítására van szükség, mellyel a Sportegyesület nem 

rendelkezik. Javasolja, hogy tekintettek arra, hogy a pálya felújítása az Önkormányzat 
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érdekében is áll támogassák a saját erőhöz 2.000 e Ft biztosítását.  A saját erő fennmaradó 

részét az Egyesület más forrásból teremtse elő, más támogatók bevonásával. Tárgyalásokat 

kezdeményez a témában a Sportegyesülettel. Ez csak tájékoztatás volt, később hoz döntést a 

Képviselő-testület a támogatás megítéléséről.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 

15/3 Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204105/295 altéma 

kódszámú „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” 

elnevezésű pályázat benyújtása 

(Írásbeli előterjesztés kiosztásra került) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Nemzeti Kulturális 

Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204105/295 altéma kódszámú „Települési könyvtárak 

szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű pályázat tartalmát. Javasolja az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  A pályázat keretében a számítógépes 

szobából egy tanulószoba kerül kialakításra, ahol akár baba-mama programokat is 

rendezhetnek. A nagyteremben kialakítanak egy közösségi teret, két oldalt polcok lesznek, 

középen író-olvasó találkozókat rendezhetnek, filmvetítést tarthatnak. Jelenlegi terület nem 

változik, csupán a hasznosított terület aránya változik. Bútorok, eszközök polcok kerülnek 

beszerzésre a támogatási forrásból.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

87/2018. (V. 30.) határozat 

Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma  

204105/295 altéma kódszámú „Települési könyvtárak 

szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” 

elnevezésű pályázat benyújtása 

 

H a t á r o z a t 

 

1. A képviselő testület úgy határozott, hogy az önkormányzat által 

fenntartott könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, 

kiegészítő berendezések beszerzésére pályázatot nyújt be a Nemzeti 

Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához. 

 

2. A pályázathoz szükséges 10%-os önerőt a 2018 évi költségvetés 

tartaléka terhére biztosítja. A pályázatban szereplő nevezési díjat, bruttó 

10.000 Ft-ot a pályázat feladása előtt befizeti. 

 

3. A képviselő testület nyilatkozik, hogy a „Települési könyvtárak 

szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű pályázat keretében 

beszerzett bútorokat, kiegészítő berendezéseket a község könyvtárában 

helyezi el, azokat leltárba veszi. 
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4. A képviselő testület nyilatkozik, hogy a „Települési könyvtárak 

szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű pályázathoz a 

szükséges épület-felújítást, könyvtári nyilvános szolgáltató tér bővítését 

2018-ban elvégzi. A könyvtár nyilvános szolgálati területét 73 m
2
-rel 

megnöveli. 

 

5. A képviselő testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy András polgármester 

 

 

Nagy András – polgármester – a pályázat teljes költségvetése 3.888.880.-Ft, a támogatás 

intenzitása 90%, 10% 388.888.-Ft saját erő biztosítása szükséges. A pályázati a saját erő 

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet Tartalék előirányzatában rendelkezésre áll.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

88/2018. (V. 30.) határozat 

 „Települési könyvtárak 

 szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” 

 elnevezésű pályázathoz saját erő biztosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testület a Nemzeti 

Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204105/295 altéma 

kódszámú „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” 

elnevezésű pályázathoz 388.888.-Ft saját erőt biztosít. 

 

A pályázati a saját erő Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi 

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

előirányzatában rendelkezésre áll.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy András polgármester 

 

Tóthné Frank Anikó elhagyta az ülést, egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott tovább részt venni 

a Képviselő-testületi ülésen. Jelen van 6 fő, a megjelenés 86%. 
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  15/4 Molnár István Jászszentlászlói lakos terület bérbevételi kérelme. 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette Molnár István kérelmét. Molnár István 

Jászszentlászló, Petőfi u. 16. szám alatti lakos a Petőfi utca végén lévő gyepterületet kívánja 

bérelni, a későbbiekben megvásárolni. Az önkormányzati terület a 483/31 hrsz. 6.940 m
2
 

nagyságú.  Javasolja, hogy Képviselő-testület 20.000.-Ft/év bérleti díjért adja bérbe a 

területet.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

89/2018. (V. 30.) határozat 

 Molnár István jászszentlászlói lakos  

terület bérleti kérelme 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testület a Jászszentlászló 

belterület 483/31 hrsz. alatt található 6.940 m
2
 területet bérbe adja Molnár 

István Jászszentlászló, Petőfi utca 16. szám alatti lakosnak. A bérlet 

időtartama 2018. július 1 – 2019. június 30., a bérleti díj mértéke 20.000.-

Ft/év.  

 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést 

kösse meg Molnár István Jászszentlászló, Petőfi u. 16. szám alatti lakossal.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. július 1. bérleti szerződés megkötésére. 

 

 

15/5 MÁK ellenőrzési jelentés elfogadása 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a Magyar 

Államkincstár BÁCS-ÁHI/50-4/2018 iktatószámon kiadott ellenőrzési jelentést. A képviselők 

megismerték az ellenőrzési jelentést. Javasolja, hogy az Áht 91 §. (1) bekezdésében foglaltak 

szerint fogadja el.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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90/2018. (V. 30.) határozat 

MÁK ellenőrzési jelentés elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht. 91. §. 

(1) bekezdése alapján  elfogadja a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 

Megyei Igazgatósága BÁCS-ÁHI/50-4/2018. iktatószámú, a helyi 

önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatosan 

elkészített ellenőrzési jelentését 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

  15/6 Tájékoztatások 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

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

befejeződik a Jászszentlászló, Géza Fejedelem utca, Jákóhalmi utca, Tavasz utca burkolat 

felújítása. Az útfelújítás tervezett időpontja 2018. május 31. Az egészségház 

tetőszerkezetének felújítása folyamatban van. Az Alapszolgáltatási központ intézménynél az  

épület külső felújítása folyamatban van, apró munkálatok vannak hátra. Megkezdődött a 

gyermekélelmezési konyha és ebédlő felújítása. A nyílászárók cseréje folyamatban van, az 

épületgépészeti berendezések, elszívó már beépítésre került.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Nagy András Farkasné Deli Zsuzsanna 

 polgármester ig. főelőadó 

 

 


