Jegyzőkönyv
Készült:

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május
30-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Nagy András polgármester
Patyi Norbert alpolgármester
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, 6 fő megjelent 86%-os megjelenés, Dr. Hajagos-Tóth Sándor
távolmaradását jelezte.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
módosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
2. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00003 „Komplex energetikai felújítás a Jászszentlászlói
iskola épületén” című pályázat költségnövekedése.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármestere
3. Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító
4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló. /2019. (V. 31.)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármestere
4. Önkormányzati fejlesztések 2019 pályázat benyújtása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
5. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
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6. Civil pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
7. Helyi önszerveződő civil közösségek pályázati elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
8. „Pásztorkodó” Óvodai Hagyományőrző Egyesület kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
9. Marton–Minkó Melinda kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
10. Kiskunmajsai Mentőállomás kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
11. Járda pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
12. Egyebek.
1. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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 2019 évi költségvetésének módosítását.
Nagy András - polgármester - javasolja a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat elfogadását az előterjesztés
szerinti formában és tartalommal.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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48/2019. (V. 30.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének módosítása
Határozat
Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselőtestületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetését megállapító 16/2019.(II.28.) Jászszentlászló és a
11/2019.(II.28.) Móricgát határozatok 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja.
1.)Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselőtestületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetését
82.015.000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek
813.000.- Ft
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről 1.106.000.- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás
- előző év költségvetési
maradványának igénybevétele

78.195.000.- Ft

1.901.000.- Ft

Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
58.545.000.- Ft
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 11.753.000.- Ft
- dologi kiadások
10.635.000.- Ft
- beruházások
1.082.000.- Ft
Határidő: 2019. december 31.
Felelősök: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
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2. Napirendi pont
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00003 „Komplex energetikai felújítás
Jászszentlászlói iskola épületén” című pályázat költségnövekedése
(Írásbeli előterjesztés)

a

Nagy András - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival az előterjesztés
tartalmát. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
49/2019. (V. 30.) határozat
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00003 azonosító számú
Komplex energetikai felújítás a Jászszentlászlói iskola
épületén” című pályázat költségnövekedése
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul
veszi és elfogadja, hogy a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00003 azonosító
számú „Komplex energetikai felújítás a Jászszentlászlói iskola épületén”
című projekt:
1. megvalósításához bruttó 7.652.036 Ft többletforrás biztosítása
szükséges.
2. önerejének csökkentése érdekében bruttó 6.537.782 Ft összegre
vonatkozóan benyújtott többlettámogatási iránti kérelem elbírálásáig
biztosítja a szükséges többletforrást és a fennmaradó bruttó 1.114.254 Ftot nem elszámolható hozzájárulásaként.
3. bruttó 3.588.009 Ft hiányzó többletforrás biztosításával a projekt
költségvetése bruttó 82.582.009 Ft összegre módosul Jászszentlászló
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetését
megállapító 4/2019. (II. 28.) rendelet – Felhalmozási kiadási
előirányzatának terhére.
Jászszentlászló
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a többletigényléssel kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére, valamint arra, hogy az igényléssel
kapcsolatos ügyekben teljes körűen eljárjon.
Határidő: Azonnal
Felelős: Nagy András polgármester
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3.

Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2019. (V. 31.)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András - polgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Javasolja a felnőtt étkezési térítési díjak esetében a B.
javaslattal történjen a Rendelet-tervezet elfogadása.
Sütőné Kővágó Margit - pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – pénzügyi bizottság
az előterjesztést megtárgyalta, támogatja, hogy Jászszentlászló Község 2019. évi
költségvetésének módosításáról szóló B. tervezetet szerinti rendelet kerüljön elfogadásra.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
10/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
4. Napirendi pont
Önkormányzati fejlesztések 2019. pályázat benyújtása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait az önkormányzati
fejlesztések pályázati lehetőségről. Ismertette a szöveges előterjesztést. A pályázat
keretében a Jászszentlászló, Vasút utca 281 fm szakasza kerül felújításra.
A Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
50/2019. (V. 30.) határozat
Önkormányzati fejlesztések 2019. pályázat
benyújtása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével meghirdetett pályázat keretében a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
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önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
jogcímen pályázatot nyújt be a pályázati kiírás

támogatására

c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélon.
A pályázat keretében megvalósul a Jászszentlászló, Vasút utca 915 hrsz.
281 folyóméter szakaszának felújítása.
A felújítás teljes költsége: 15.005.050-Ft, az igényelt támogatás
11.253.787-Ft, a pályázati saját erő mértéke 3.751.263.- Ft.
A pályázati saját erő fedezete Jászszentlászló Község Önkormányzat
Képviselő- testületének 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II.
28.) önkormányzati rendelet – Tartalék előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati
dokumentáció benyújtásával.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
2020. december 31., a beruházás befejezésének határideje

5. Napirendi pont
Kiskunmajsai Kistérségi
beszámolója
(Írásbeli előterjesztés)

Közszolgáltató

Nonprofit

Kft

2018.

évi

Nagy András - polgármester: - ismertette a Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft 2018. évi beszámolójáról szóló előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet
elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
51/2019. (V. 30.) határozat
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi
egyszerűsített éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentését és a
könyvvizsgálói jelentését.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
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6. Napirendi pont
Civil pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Civil
pályázati kiírásra 10 pályázat érkezett.
Javasolja a Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület kérelmére a Civil pályázat 2019.
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 5 igen szavazattal –tartózkodás és
ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta:
52/2019. (V. 30.) határozat
Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület
civil támogatása
Határozat
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 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása
előirányzata.
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: 2019. június 18., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Dongér-Kelőér Egyesület kérelmére a Civil
pályázat 2019. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. A támogatást
névváltozás miatti költségekre kérik.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –tartózkodás és
ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta:
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53/2019. (V. 30.) határozat
Dongér-Kelőér Egyesület
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DongérKelőér Egyesület részére 50.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (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: 2019. június 18., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelmére
a Civil pályázat 2019. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. A
támogatásból tárgyi eszközök beszerzését, adatbázis előfizetést fizetnek.
Mészáros László - képviselő - bejelentette személyes érintettségét, és kijelentette, hogy
nem vesz részt a szavazásban.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –tartózkodás és
ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot hozta:
54/2019. (V. 30.) határozat
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület civil támogatása
Határozat
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 4/2019. (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.
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Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. június 18. megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Hangász Együttes kérelmére a
Civil pályázat 2019. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. A
támogatást tárgyi eszköz beszerzésre fordítják.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
55/2019. (V. 30.) határozat
Jászszentlászlói Hangász Együttes
civil támogatása
Határozat
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 4/2019. (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: 2019. június 18., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Korszerű Iskoláért Alapítvány kérelmére a
Civil pályázat 2019. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. A
támogatásból formaruha és fellépő ruha anyagát kívánják megvásárolni.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
56/2018. (V. 30.) határozat
Korszerű Iskoláért Alapítvány
civil támogatása
Határozat
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 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet
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”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: 2019. június 18., megállapodások megkötésére

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Sportegyesület kérelmére a
Civil pályázat 2019. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
57/2019. (V. 30.) határozat
Jászszentlászlói Sportegyesület
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Jászszentlászló Sportegyesület részére 50.000.-Ft támogatást biztosít.

a

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (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: 2019. június 18. megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester – A Jászszentlászlóért Egyesület kérelmében, 30 e Ft
támogatást igényelt, javasolja a Jászszentlászlóért Egyesület kérelmére a Civil pályázat
2019. keretében 20 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. A támogatásból tárgyi
eszközöket vásárolnak.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazat, 2 ellenszavazat mellett
- tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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58/2018. (V. 30.) határozat
Jászszentlászlóért Egyesület civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Jászszentlászlóért Egyesület részére 20.000.-Ft támogatást biztosít.

a

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (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: 2019. június 18. megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Nagycsaládosok Egyesülete kérelmére a Civil
pályázat 2019. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
59/2019. (V. 30.) határozat
Nagycsaládosok Egyesülete
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Nagycsaládosok Egyesülete részére 50.000.-Ft támogatást biztosít.

a

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (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.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. június 18.., megállapodások megkötésére
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Nagy András – polgármester - Javasolja az Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete
kérelmére a Civil pályázat 2019. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselőtestület.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
60/2019. (V. 30.) határozat
Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ősi
Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete részére 50.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet
”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: 2019. június 18. megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Tollászkodó Egyesület kérelmére a Civil
pályázat 2019. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület..
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
61/2019. (V. 30.) határozat
Tollászkodó Egyesület
civil támogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tollászkodó
Egyesület részére 50.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet
”Működési célú támogatás áht. kívülre” civil szervezetek támogatása
előirányzata.
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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: 2019. június 18., megállapodások megkötésére
7. Napirendi pont
Helyi önszerveződő civil közösségek pályázati elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - 2019. évben külön pályázati kiírást hagyott jóvá a
Képviselő-testület a helyi önszerveződő civil közösségek részére. Ezen a közösségek nem
bejegyzett civil szervezetek. Három kérelem érkezett az Önkormányzathoz.
Elsőként ismertette Jászszentlászlói Nyugdíjasklub támogatási kérelmét. Javasolja a
Jászszentlászlói Nyugdíjasklub kérelmére a Helyi önszerveződő civil közösségek pályázata
2019. 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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
62/2019. (V. 30.) határozat
Jászszentlászlói Nyugdíjasklub
önszerveződő civil közösség támogatása
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászlói Nyugdíjasklub önszerveződő civil közösség részére
40.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (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: 2019. június 18., megállapodások megkötésére
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Nagy András – polgármester - Javasolja a Szivárvány Tábor/Bozóki Edit kérelmére a
Helyi önszerveződő civil közösségek pályázata 2019. 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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
63/2019. (V. 30.) határozat
Szivárvány tábor önszerveződő
civil közösség támogatása
Határozat
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 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (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: 2019. június 18., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester – A Motoros Baráti Kör támogatási kérelmében 165 e Ft
igényeltek, Javasolja a Szent László Motoros Baráti Kör kérelmére a Helyi önszerveződő
civil közösségek pályázata 2019. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a képviselőtestület.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
64/2019. (V. 30.) határozat
Szent László Motoros Baráti
Kör önszerveződő civil
közösség támogatása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szent László
Motoros Baráti Kör önszerveződő civil közösség részére 40.000.-Ft
támogatást biztosít.
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A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (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: 2019. június 18., megállapodások megkötésére
8. Napirendi pont
„Pásztorkodó” Óvodai Hagyományőrző Egyesület kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – ismertette a képviselőkkel a „Pásztorkodó” Óvodai
Hagyományőrző Egyesület kérelemét. Támogatja az egyesület kérelmét, javasolja 50.000
Ft támogatás megítélését.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
65/2019. (V.30.) Számú határozat
„Pásztorkodó” Óvodai Hagyományőrző Egyesület kérelme
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
„Pásztorkodó” Óvodai Hagyományőrző Egyesület (6133 Jászszentlászló,
Kossuth u. 8. adószám: 18368527-1-03, Ny. szám:03-02-0002692 )
részére 50.000- Ft, azaz Ötven-ezer forint támogatást biztosít.
Felkéri a polgármestert - Jászszentlászló Község Önkormányzat
Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről szóló 5/2014. (II. 26.) rendelete alapján a megállapodást kösse
meg.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet
„Egyéb Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek
támogatása előirányzata.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. június 18., támogatási szerződés megkötése
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9. Napirendi pont
Marton–Minkó Melinda kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – ismertette a képviselőkkel Marton Minkó Melinda
kérelmét, aki az óvodai szülői munkaközösség képviseletében nyújtott be támogatási
igényt. A támogatást a pedagógusnap megszervezésére fordítják. Javasolja a határozattervezet elfogadását, Marton-Minkó Melinda részére 25.000 Ft támogatás megítélését.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
66/2019. (V.30.) Számú határozat
Marton-Minkó Melinda támogatási kérelme
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a MartonMinkó Melinda 6133 Jászszentlászló, Klapka u. 22. részére 25.000.- Ft
azaz Huszonöt-ezer forint támogatást biztosít.
Felkéri a polgármestert - Jászszentlászló Község Önkormányzat
Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről szóló 5/2014. (II. 26.) rendelete alapján a megállapodást kösse
meg.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet
„Egyéb Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek
támogatása előirányzata.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. június 7., támogatási szerződés megkötése

10. Napirendi pont
Kiskunmajsai Mentőállomás támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – ismertette a Kiskunmajsai Mentőállomás támogatási
kérelmét, és az előterjesztés tartalmát. Támogatja a határozat tervezet elfogadását, a
Kiskunmajsai Mentőállomás részére 30.000.-Ft támogatás biztosítását.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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67/2019. (V.30.) határozat
Kiskunmajsai Mentőállomás támogatási kérelme
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az
Országos Mentőszolgálat Alapítvány (1182 Budapest Királyhágó u. 70.
adószám:18252831-2-43) részére a Kiskunmajsai Mentőállomás
felszereltségnek biztosítása céljából 30.000- Ft azaz Harminc-ezer forint
támogatást biztosít.
A támogatás fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet
Általános tartalék előirányzata.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. június 30., támogatási megállapodás megkötésére
11.

Napirendi pont
Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester –A járda építési és felújítási pályázat alapján az alábbi
személyek járdaépítési, felújítási pályázatát terjeszti Képviselő-testület elé:
Marton István Jászszentlászló, Zsolnai u. 28. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja
60.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
68/2019. (V. 30.) határozat
Marton István jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Marton
István Jászszentlászló, Zsolnai u. 28 szám alatti kérelmező
járdafelújítását 80.000.Ft összeggel támogatja.
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A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (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: 2019. június 30., megállapodások megkötésére
Kurucsai Kolos Jászszentlászló, Dózsa György u. 18 szám alatti lakos 20 méter
járdaszakasz felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére,
javasolja 60.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül és egy fő tartózkodása mellett – az alábbi határozatot hozta:
69/2019. (V. 30.) határozat
Kurucsai Kolos jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurucsai
Kolos Dózsa György u. 18 szám alatti kérelmező járdafelújítását
80.000.Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (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: 2019. június 30., megállapodások megkötésére

Seresné Kovács Ildikó Jászszentlászló, Jákóhalmi u. 17. szám alatti lakos 19 méter
járdaszakasz építéséhez kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére,
javasolja 76.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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70/2019. (V. 30.) határozat
Seresné Kovács Ildikó jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Seresné
Kovács Ildikó Jászszentlászló, Jákóhalmi u. 17. szám alatti kérelmező
járda építését 76.000.-Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (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: 2019. június 30., megállapodások megkötésére
Lestár Klaudia Jászszentlászló, Dózsa György u. 14. szám alatti lakos 20 méter
járdaszakasz építéséhez kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére,
javasolja 80.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
71/2019. (V. 30.) határozat
Lestár Klaudia jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lestár
Klaudia Jászszentlászló, Dózsa György u. 14. szám alatti kérelmező járda
felújítását 80.000.-Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (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: 2019. június 30., megállapodások megkötésére
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Forczek Sándor Jászszentlászló, Alkotmány u 79. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
építéséhez kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja
80.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
72/2019. (V. 30.) határozat
Forczek Sándor jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Forczek
Sándor Jászszentlászló, Alkotmány u. 69. szám alatti kérelmező járda
felújítását 80.000.-Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (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: 2019. június 30., megállapodások megkötésére
12.

Napirendi pont
Egyebek.
12/1 Tájékoztatások

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a
közvilágítás korszerűsítése ajánlattal kapcsolatban tisztázni kell néhány kérdést. Az ajánlat
szerint a cég a beruházást Esco hitel formájában valósítja meg, ebben az a kockázat, hogy
a cég fedezetként felajánlja a közvilágítási rendszert a finanszírozó banknak, ami
kockázatos az Önkormányzat részére.
Valentovics Beáta – jegyző - Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Patrióták
Közössége bejelentése alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi
észrevétellel élt az Erdei Ferenc utca névvel kapcsolatban. Tájékoztatta a Kormányhivatalt,
hogy Képviselő-testület a júniusi ülésen tárgyal az utca nevének megváltoztatásáról.
Nagy András – polgármester – egy utcagyűlést fog összehívni, ahol megkérdezi a
lakókat, hogy milyen utca nevet szeretnének. Az ott lakóknak ez nem jelent költséget, de
természetesen ügyintézéssel jár. Rendezni kell az irataikat, a közműszolgáltatók felé a
címváltozást.
Mészáros László – képviselő – Dr Szepessy Béla főjegyző meghatározó alakja volt
Jászszentlászló közéletének a 1910-es években. Egy javaslat lehet a Dr. Szepessy Béla utca
név.
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Nagy András – polgármester – Dr Kordás József orvos is ilyen személy. Megköszönte a
képviselő javaslatát fel fogja vetni a neveket az egyeztetésen.
Nagy András – polgármester – Tájékoztatta a képviselőket, hogy TOP-1.4.1-19
bölcsődei férőhely kialakítása projekt benyújtásra került, a beruházás teljes összege
151.290.343.-Ft, a támogatás intenzitása 100%, önerő nem kellett.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást – határozathozatal nélkül - tudomásul vette.
12/2 Arany János közösségi színtér világítás korszerűsítése.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Tájékoztatta a képviselőket, hogy hamarosan
megkezdődik a Művelődési ház színpad felújítása, és ezzel együtt a világítás rendszer
korszerűsítése is. A világítás korszerűsítésre ajánlatot adott Bőrös Antal egyéni vállalkozó,
javasolja a munkálatokkal bízzák meg.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
73/2019. (V. 30.) határozat
Arany János közösségi színtér
világítás korszerűsítése
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany
János Közösségi Színtér világítás korszerűsítési munkáival megbízza
Bőrös Antal villanyszerelő, egyéni vállalkozót.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Folyamatos
12/3 Horgásztanya megvásárlása
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy
tárgyalásokat folytat a Fókusz Takarékszövetkezettel melyben a Horgásztanya
értékesítéséről tárgyalnak. Javasolja, Képviselő-testület hatalmazza fel, hogy a
Horgásztanya megvásárolásáról tárgyaljon a Fókusz Takarékszövetkezet képviselőjével.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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74/2019. (V. 30.) határozat
Egyeztetés Horgásztanya megvásárlásáról
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy a Horgásztanya
megvásárlásáról tárgyaljon a Fókusz Takarékszövetkezet képviselőjével.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Folyamatos.
12/4 Helytörténeti és Faluvédő Egyesület részére pályázati támogatás
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatásban részesült a Közösségi ház külső
felújítására, ehhez pénzügyi forrásra van szükségük.
Mészáros László - képviselő - bejelentette személyes érintettségét, és kijelentette, hogy
nem vesz részt a szavazásban.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
75/2019. (V. 30.) határozat
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület
részére pályázati támogatás
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület részére (6133 Jászszentlászló,
Rákóczi u. 20. adószám: 18225600-103) elnyert pályázat
megvalósításához szükséges támogatást biztosít.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás
átadásáról szóló megállapodás-tervezetet készítse elő.
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Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. június 30. következő Képviselő-testületi ülés.
Nagy András – polgármester – a nyílt ülést berekesztette. Képviselő-testület zárt ülés
keretében folytatta a munkát.
K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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