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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 

10-én 10 
00

 órakor megtartott rendkívüli 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  

 

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

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

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen 

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

 

Napirendi pontok: 

 

1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtására kötött konzorciumi 

együttműködési megállapodás módosítása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzat jóváhagyása. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás megindítása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármestere 

 

4. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00010 azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése 

térségi szemléletben kedvezményezett térségek” – című pályázat konzorciumi 

szerződésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

5. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése 

térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” című pályázat konzorciumi 

szerződésének módosítása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

6. Bérleti szerződés megkötése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 
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1. Napirendi pont.  

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtására kötött konzorciumi 

együttműködési megállapodás módosítása.  

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - ismertette a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat 

benyújtására kötött konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmát a  Képviselő-testület 

tagjaival. Javasolja, a Képviselő-testület hatalmazza fel a konzorciumi megállapodás 

aláírására.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

112/2018. (VII. 10.) számú határozat 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtására 

kötött Konzorciumi együttműködési megállapodás 

módosítása 

                                                                                          

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vidéki 

térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére tárgyú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú támogatási 

kérelem benyújtására 2016. december 27. napján kötött Konzorciumi 

együttműködési megállapodás módosításához hozzájárul. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy a 

konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés kiosztásra került) 

 

Nagy András – polgármester- ismertette képviselő-testület tagjaival a közbeszerzési 

szabályzat módosításárnak részleteit. Javasolja az előterjesztés szerinti közbeszerzési 

szabályzat jóváhagyását.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

113/2018. (VII. 10.) számú határozat 

Jászszentlászló Község Önkormányzata 

Közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása 

                                                                                          

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 10. 

hatállyal az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja a Közbeszerzési 

Szabályzatát. A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2/2016. (I.28.) sz. határozatával 

jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata. 

 

Felelős:    Nagy András polgármester  

Határidő: azonnal. 

 

3. Napirendi pont 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás megindítása 

(Írásbeli előterjesztés kiosztásra került) 

 

Nagy András – polgármester- ismertette Képviselő-testület tagjaival a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

kódszámú pályázat közbeszerzési ajánlatkérési dokumentációját. Javasolja a közbeszerzési 

eljárás megindítását, az előterjesztésben szereplő ajánlatkérési dokumentáció jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

114/2018. (VII. 10.) számú határozat 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat közbeszerzési 

eljárás megindítása 

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vidéki 

térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére tárgyú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat 

keretében történő beszerzés közbeszerzési ajánlatkérési dokumentációját 

jóváhagyja. 

Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Jászszentlászló Község 

Önkormányzata (konzorciumi vezető) polgármesterét, hogy a közbeszerzési 

eljárást Jászszentlászló Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzata 

alapján lefolytassa.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 
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4. Napirendi pont 

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00010 azonosító számú ”Humán kapacitások 

fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” című pályázat 

konzorciumi szerződésének módosítása 

 (Írásbeli előterjesztés kiosztásra került) 

 

Nagy András – polgármester- ismertette Képviselő-testület tagjaival az EFOP-3.9.2-16-

2017-00010 azonosító számú pályázat.  Ismertette a módosított konzorciumi szerződést, 

javasolja annak jóváhagyását, elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal és formában.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

115/2018.(VII. 10.) sz. határozat 

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00010  azonosító számú  

”Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- 

kedvezményezett térségek” című pályázat konzorciumi  

szerződésének  módosítása  

 

H A T Á R O Z A T 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja  

az  EFOP-3.9.2-16-2017-00010 azonosító számú  „Humán kapacitások 

fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségeknek” című 

pályázat konzorciumi szerződésének módosítását, amely érinti Szank 

Községi Önkormányzat által, Szank Községi Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzata szerint kiírásra kerülő közbeszerzési eljárások lefolytatásának 

elfogadását.  

2. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyet ért és 

hozzájárul ahhoz, hogy a konzorciumvezetőként Szank Községi 

Önkormányzat képviseletében, Patkós Zsolt polgármester az EFOP-3.9.2-

16-2017-00010 azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése térségi 

szemléletben-kedvezményezett térségeknek” című pályázat támogatási 

szerződés módosításához szükséges intézkedéseket a módosított 

konzorciumi megállapodással összhangban megtegye. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza továbbá Nagy András  polgármestert a 

konzorciumi megállapodás módosításának, valamint az ezzel összefüggő 

egyéb szükséges jognyilatkozatok aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére.   

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal  
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 5. Napirendi pont 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú ”Humán 

kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett 

térségek” című pályázat konzorciumi szerződésének módosítása 

  (Írásbeli előterjesztés kiosztásra került) 

 

Nagy András – polgármester- ismertette Képviselő-testület tagjaival az EFOP-1.5.3-16-

2017-00009 azonosító számú pályázat.  Ismertette a módosított konzorciumi szerződést, 

javasolja annak jóváhagyását, elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal és formában.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

116/2018.(VII. 10.) sz. határozat 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009  azonosító számú  

”Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 

- kedvezményezett térségek”  című pályázat konzorciumi  

szerződésének  módosítása  

 

                                                                      H A T Á R O Z A T 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja  

az  EFOP-1.5.3-16-2017-00009  azonosító számú ”Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” című pályázat 

konzorciumi szerződésének módosítását, amely érinti Kiskunmajsa Város 

Önkormányzata által, Kiskunmajsa Város Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzata szerint kiírásra kerülő közbeszerzési eljárások lefolytatásának 

elfogadását.  

2. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyet ért és 

hozzájárul ahhoz, hogy a konzorciumvezetőként - Kiskunmajsa Város  

Önkormányzata képviseletében - , Ábrahám-Fúrús András polgármester az 

EFOP-1.5.3-16-2017-00009  azonosító számú ”Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek”” című pályázat  

támogatási szerződés módosításához szükséges intézkedéseket a módosított 

konzorciumi megállapodással összhangban megtegye. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza továbbá Nagy András  polgármestert a 

konzorciumi megállapodás módosításának, valamint az ezzel összefüggő 

egyéb szükséges jognyilatkozatok aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére.   

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal  
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 6. Napirendi pont 

 Bérleti szerződés megkötése 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester- ismertette Képviselő-testület tagjaival a bérleti szerződés 

tervezetét. A Wifi-Com Kft. (Cj.: 03-09-120109  Cím : 6000 Kecskemét, Katona József u. 1., 

bérbe kívánja venni a Jászszentlászló, 46°33'57.1"N 19°45'26.4"E 46.565868, 19.757341 

GPS koordináta alatt található, távközlési berendezések elhelyezésére alkalmas tornyát. 

Támogatja a bérleti szerződés jóváhagyását.  

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

117/2018.(VII. 10.) sz. határozat 

Wifi-Com Kft –vel  bérleti szerződés 

 

                                                                      H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete bérbe adja a 

Jászszentlászló, 46°33'57.1"N 19°45'26.4"E 46.565868, 19.757341 GPS 

koordináta alatt található, távközlési berendezések elhelyezésére alkalmas 

tornyát a Wifi-ComKft. (Cj.: 03-09-120109  Cím : 6000 Kecskemét, Katona 

József u. 1., képviselőjével: Fekete Ágnes) – cégvezető részére.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy a Wifi-

Com KFT  képviselőjével: Fekete Ágnes – cégvezetővel a bérleti 

szerződést az előterjesztésben foglaltak szerint megkösse.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

K,m.f 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 

 


