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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 

27-én 14 
00

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő  

 Mészáros László képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő  

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

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

az ülés határozatképes, 100%-os megjelenés.  

 

Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni  

 

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 2019. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő:Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ./2020. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetésének jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő:Nagy András polgármester 

 

4. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

2020. évi költségvetését megállapító ./2020 (…….) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

5. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettségeinek 2021-2023. évre várható összegei.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 
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6. Helyi civil szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

7. Helyi önszerveződő civil közösségek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati 

felhívás.   

(Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

8. Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakási iránti kérelem. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

9. Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti önkormányzati bérlakás kérelem. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

10.  Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület kérelme. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

11.  Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

12. Tájékoztatás bérleti szerződés felmondásáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

13. Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Tóthné Frank Anikó Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

14. 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 indoklás teljes körűen bemutatja a határozat-tervezet 

tartalmát. 

 

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

képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A Közös 

Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 84.809 e Ft összegre módosult, ami az 

utolsó módosításhoz képest 1.135 e Ft emelkedést jelent. Az emelkedés mértéke 1.36%, ami 
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nem tekinthető jelentős mértékű változásnak. A működési bevétel emelkedett 95 e Ft 

összeggel, ami a fel nem használt béren kívüli juttatás visszatérítéséből adódik. Az egyéb 

működési célú támogatás összege 40 e Ft-tal emelkedett a választás póttagjának bevonása 

miatt járó plusz támogatás miatt. Az irányító szervi támogatás mértéke 1.000 e Ft-tal 

emelkedett. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatásra alkalmasnak 

találja és támogatja jóváhagyását. 

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

határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2020. (II. 27.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi költségvetésének módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-testületei 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 Képviselő-

testületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetését 

                                     

 84.809.000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

  

Költségvetési bevételek előirányzata 

 - működési bevételek                                                      908.000.- Ft 

 - egyéb működési célú támogatások áht-on belülről    2.687.000.- Ft 

 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

 - irányító szervi támogatás                                          79.313.000.- Ft

 - előző év költségvetési maradványának 

         igénybevétele                                                              1.901.000.- Ft

   

Költségvetési kiadások előirányzata 

 - személyi juttatások                                                   59.808.000.- Ft 

 - munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó    11.983.000.- Ft 

 - dologi kiadások                                                   11.936.000.- Ft 

       - beruházások                                                                 1.082.000.- Ft 

 

Határidő:  2019. december 31. visszamenőleges hatállyal 

Felelősök:  Nagy András           polgármester 

     Valentovics Beáta   jegyző 
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2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 4/2014. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2020. (........) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

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

megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 

 

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

képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

megtárgyalta. Jászszentlászló Község Önkormányzata kiadási és bevételi főösszege 807.309 e 

Ft összeggel teljesült. A bevételi és a kiadási főösszeg az előző rendeletmódosítás óta 10,6% 

emelkedést mutat. A közhatalmi bevételek esetében örvendetes, hogy a Fókusz 

Takarékszövetkezet átalakulását követően nem keletkezett iparűzési adó visszafizetési 

kötelezettség, ellenkezőleg még a pénzintézet fizetett be iparűzési adót. Előfordult, hogy 

bevételi előirányzatok nem realizálódta, hiszen az MVH erdőszerkezeti támogatása sem 

érkezett meg 2019. évben, ezt a 2020 évi költségvetésbe újra be kell állítani, mint bevételt. A 

kiadások között a legjelentősebb tétel a személyi juttatások előirányzata. Az általános tartalék 

előirányzata 106.223 e Ft, a céltartalék előirányzata 75.239 e Ft. Bizottság az előterjesztés 

szerinti rendelet-tervezetet megvitatásra alkalmasnak találta, és javasolja jóváhagyását.  

 

Nagy András – polgármester – Kiegészítve elnök asszony szavait elmondta, hogy a 

céltartalék azért olyan jelentős, mert az Alkotmány utca és Vasút utca burkolat felújításának 

támogatása már megérkezett az Önkormányzat számlájára. Az utcák felújítása megvalósul 

2020. május 31-ig. Az Önkormányzat nem tartja fent a mezei őrszolgálatot, mivel a szolgálat 

támogatása nagyon csekély. A mezei őrszolgálat fenntartása rendkívül költséges, formaruha, 

fegyver, gépkocsi ez mind jelentős kiadás. Az iparűzési adó és általában a helyi adók nagyon 

jól teljesültek.  Mivel több kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a 

rendelet-tervezet írásbeli formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 

4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete  

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

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Ismertette a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2020. évi költségvetéséről készült írásbeli előterjesztés anyagát.   

 

Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  –  A Közös Hivatal 

2020. évi költségvetési főösszeg 73.239 e Ft. Működési bevétel 780 e Ft, az irányító szervi 

támogatás 72.459 e Ft. A bevétel jelentős részét a költségvetési támogatás adja, ami 41.128 e 

Ft, ezen felül a  működéshez szükséges forrást Jászszentlászló és Móricgát községek 

biztosítják. A lakosságszám arányos megosztás mértéke nem változott, továbbra is 

Jászszentlászló 84%, Móricgát 16% mértékben finanszírozza a különbözetet. A dologi 

kiadások tervezése nem túlzott, összességében a költségvetés szerény, óvatos tervezést tükröz. 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2020. évi költségvetését megállapító határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában 

és tartalommal.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2020. (II. 27.) számú határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2020. évi költségvetésének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

 

1.) Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetését 

 

     73.239.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

 határozza  meg,   melyből a 

 

Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevétele                                                   780.000.- Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

- irányító szervi támogatás                                        72.459.000.- Ft    

Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások                                                  54.155.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó         9.798.000.- Ft 

- dologi kiadások                                                          9.100.000.- Ft 

- beruházások                                                                  186.000.- Ft 
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3.) A fenntartó önkormányzatok a költségvetési szerv engedélyezett nyitó 

létszámkeretét 2020. évben 14 főben, záró létszámkeretét 14 főben 

határozza meg. 

 

4.) Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapját 2020. évben 46.380.- Ft-ban határozza meg. 

 

5.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal a dolgozók részére 

Cafetéria hozzájárulást nyújt a ( SZÉP kártya formában), melynek összege 

évi bruttó 200.000 Ft/fő.  

 

6.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal a dolgozók részére 

2020. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást nyújt, 

mely egy összegben (november hónapban) kerül átutalásra a dolgozók 

bankszámlájára. 

 

7.) A Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-

testületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e határozat 1. számú 

melléklete szerint állapítják meg. 

 

8.) A Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-

testületei által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között az átcsoportosításról 

a Jegyző saját hatáskörben dönt.  

 

9.) A képviselő-testületek megbízzák Jászszentlászló Község 

Önkormányzatának polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetésének Jászszentlászló Község Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

10.) A Képviselő-testületek megbízzák Móricgát Község 

Önkormányzatának polgármesterét, hogy gondoskodjon a Közös 

Önkormányzati Hivatal finanszírozásának Móricgát Község Önkormányzata 

2020. évi költségvetésébe való beépítéséről. 
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 11.) Az intézmény finanszírozása a következők szerint kerül 

meghatározásra: 

 

Összes kiadás:                                                                73.239.000.- Ft 

Összes bevétel:     - 780.000.- Ft 

Különbség:                                                                     72.459.000.- Ft 

Ebből: 

- Központi költségvetési támogatás                                41.128.000.- Ft 

- Csak Jászszentlászlót terheli                                           3.918.000.- Ft 

- Csak Móricgátot terheli                                                   3.821.000.- Ft 

            Lakosság arányos megosztás: 

- Móricgát hozzájárulása        464      fő     16  %              3.775.000.- Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Jászszentlászló                  2.512      fő      84  %           19.817.000.- Ft 

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

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2020. december 31. 

Felelősök: Nagy András polgármester 

                 Valentovics Beáta   jegyző 

 

4.  Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító ./2020. (…….) 

önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - ismertette Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2020. 

évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet anyagát.  

 

Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – Jászszentlászló 

Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 591.194 e 

Ft. A működési bevételek összege 384.613 e Ft, a felhalmozási bevételek összege 91.303 e Ft, 

a finanszírozási bevétel 115.278 e Ft. Kiadási oldalon a működési kiadások előirányzata 

358.913 e Ft, a felhalmozási kiadok 150.103 e Ft, a finanszírozási kiadások 82.178 e Ft. A 

bevételek jelentős részét a központi költségvetés bevétele teszi ki, valamint a saját bevételek. 

A fejlesztési költségvetés 140 millió Ft. Ebből jelentős költség az új bölcsőde épület felépítése 

74.420 e Ft, az Alkotmány és Vasút utcák burkolat felújítása 38.665 e Ft +ÁFA, valamint az 

új játszótér megépítése 6.299 e Ft + ÁFA értékben. A szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél 

kamerák kerülnek elhelyezésre 1.087 e Ft – ÁFA értékben. Fejlesztést hajt végre az 

Önkormányzat a Sportpályán 787 e Ft- + ÁFA értékben, a Sportpálya fejlesztésére a 

Sportegyesület is pályázik. Fejlesztési kiadás továbbá a pótkocsi és a lombszívó beszerzése. 

Tervezik a járdafelújítás támogatását 1.000 e Ft-tal, a kamatmentes lakásépítési kölcsönöket 

500 e Ft-tal, és a civil szervezetek támogatását 2.200 e Ft-tal. A kötelezően ellátandó 

feladatok ellátása biztosított, és jelentős fejlesztési elképzelések is körvonalazódnak a 

költségvetésben. Bizottság az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet megvitatásra 

alkalmasnak találta, javasolja elfogadását. 

 

Nagy András - polgármester – Megköszönte a pénzügyi bizottság elnökének beszámolóját. 

Az Önkormányzat saját bevételei között jelentős tétel a fa eladás, azonban 2019. évben a 

fapiac összeomlott, jelenleg nem lehet eladni sem a papírfát, sem a tűzifát. Az erdőszerkezeti 
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átalakítás támogatása 6.980 e Ft várhatóan 2020. évben realizálódik, de már korábban meg 

kellett volna kapnia az Önkormányzatnak. A TOP iskola energetikai felújítás kapcsán szintén 

várjuk a költségnövekmény megítélését. Mivel több hozzászólás nem hangzott el javasolja 

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2020. évi költségvetését megállapító rendelet-tervezet 

jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító szóló  

5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

5. Napirendi pont 

Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-2023 évre várható összegei. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

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

 

Sütőné Kővágó Margit– Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – bizottság a határozat-

tervezetet megtárgyalta. Jászszentlászló Község Önkormányzata nem tervez hitelt 

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

Bizottság az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből 

eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-2023. évre várható összegeit javasolja elfogadásra, 

Képviselő-testület általi megvitatásra. 

 

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

formában és tartalommal 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2020. (II. 27.) határozat 

Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az  

adósságot keletkeztető ügyletből eredő  

fizetési kötelezettségeinek 2021-2023 évre várható  

összegei. 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

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

önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető 

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

alábbiak szerint fogadja el a 2021-2023. költségvetési évekre: 
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Megnevezés 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő három évben 

2021. év 2022. év 2023. év 

Helyi és települési adóból származó 

bevétel 70.650 

 

48.000 

 

48.000 

Az önkormányzati vagyon és az 

önkormányzatot megillető vagyoni 

értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 

4.943 4.200 4.200 

Osztalék, koncessziós díj és 

hozambevétel 

   

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, 

részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel 

   

Bírság, pótlék és díjbevétel 650 150 150 

Kezességvállalással illetve 

garanciavállalással kapcsolatos 

megtérülés 

   

Saját bevételek összesen 76.243 52.350 52.350 

Saját bevételek 50 %-a 38.121,5 26.175,0 26.175,0 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 

folyósítás napjától a végtörlesztés 

napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása 

   

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

forgalomba hozatala a forgalomba 

hozatal napjától a beváltás napjáig, 

kamatozó értékpapír esetén annak 

névértéke, egyéb értékpapír esetén 

annak vételára 

   

Váltó kibocsátása a kibocsátás 

napjától a beváltás napjáig, és annak 

a váltóval kiváltott kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem tartalmazó 

értéke 

   

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként 

történő megkötése a lízing futamideje 

alatt, és a lízingszerződésben kikötött 

tőkerész hátralévő összege 

   

A visszavásárlási kötelezettség 

kikötésével megkötött adásvételi 

szerződés eladói félként történő 

megkötése – ideértve a valódi 

penziós és óvadéki repóügyleteket is 

– a visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár 
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Szerződésben kapott, legalább 365 

nap időtartamú halasztott fizetés, 

részletfizetés és a még ki nem fizetett 

ellenérték 

   

Hitelintézetek által, származékos 

műveletek különbözeteként és 

Államadósság kezelő Központ Zrt-

nél elhelyezett fedezeti betétek és 

azok összege 

   

Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség 

0 0 0 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 

folyósítás napjától a végtörlesztés 

napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása 

   

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

forgalomba hozatala a forgalomba 

hozatal napjától a beváltás napjáig, 

kamatozó értékpapír esetén annak 

névértéke, egyéb értékpapír esetén 

annak vételára 

   

Váltó kibocsátása a kibocsátás 

napjától a beváltás napjáig, és annak 

a váltóval kiváltott kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem tartalmazó 

értéke 

   

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként 

történő megkötése a lízing futamideje 

alatt, és a lízingszerződésben kikötött 

tőkerész hátralévő összege 

   

A visszavásárlási kötelezettség 

kikötésével megkötött adásvételi 

szerződés eladói félként történő 

megkötése – ideértve a valódi 

penziós és óvadéki repóügyleteket is 

– a visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár 

   

Szerződésben kapott, legalább 365 

nap időtartamú halasztott fizetés, 

részletfizetés és a még ki nem fizetett 

ellenérték 

   

Hitelintézetek által, származékos 

műveletek különbözeteként és 

Államadósság kezelő Központ Zrt-

nél elhelyezett fedezeti betétek és 

azok összege 

   

Tárgyévben keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség 

0 0 0 
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Fizetési kötelezettség összesen 0 0 0 

Saját bevételek 50 %-a csökkentve 

az összes fizetési kötelezettséggel 
38.121,5 26.175,0 26.175,0 

 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

6.  Napirendi pont 

 Helyi civil szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette a helyi civil szervezetek 2020. évi támogatására 

vonatkozó pályázati felhívást. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően állították össze a 

pályázati kiírást, a maximálisan adható összeg mértékét javasolja 70.000.-Ft-ban 

meghatározni.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester – sajnos az a tapasztalat, hogy az Önkormányzat nem kap a 

civilektől semmilyen viszonzást. A civil szervezetek a támogatást saját céljaikra használják, 

nem vesznek részt a közösség életében. Az Önkormányzat rendezvényein nem szerepelnek, 

könyörögni kell nekik. Sajnos néhány egyesület nem érdemli meg a támogatást.  

 

Nagy András – polgármester – amikor beérkeznek a kérelmek, akkor egyedi elbírálás lesz, 

minden kérelmen végig mennek. Ez az összeg nem kötelező jellegű, ez egy keretösszeg eddig 

lehet elmenni a támogatás mértékében. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-

tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

10/2020. (II. 27.) határozata 

Helyi civil szervezetek 2020. évi támogatásra 

vonatkozó pályázati felhívás 

 

H a t á r o z a t  
 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 5/2014. (II.26.) 

rendelte alapján a helyi civil szervezetek 2020. évi támogatására pályázatot 

ír ki. A pályázati kiírást az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal, a pályázati kiírás megjelentetésére 
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7. Napirendi pont 

Helyi önszerveződő civil közösségek 2020. évi támogatására vonatkozó 

pályázati felhívás. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – ismertette a képviselőkkel a helyi önszerveződő civil 

közösségek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás anyagát.  A pályázati 

kiírásban maximálisan igényelhető támogatás mértéke 50.000.-Ft. Javasolja az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2020. (II. 27.) határozata 

Helyi önszerveződő civil közösségek 2020. évi támogatására 

vonatkozó pályázati felhívás 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 5/2014. (II.26.) 

rendelte alapján a helyi önszerveződő civil közösségek 2020. évi 

támogatására pályázatot ír ki. A pályázati kiírást az előterjesztés melléklete 

tartalmazza.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal, a pályázati kiírás megjelentetésére 

 

8. Napirendi pont 

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás iránti 

kérelem. 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a Jászszentlászló, 

Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás bérlete iránti kérelmet. A bérlő már 

évek óta bérli lakást, fizetik a lakbért és a rezsi költséget. Az Önkormányzatnak szem előtt 

kell tartani más igénylők érdekeit is, ezért felhívta a bérlő figyelmét, hogy már csak egy évre 

tudja a lakást bérelni. A bérleti szerződés lejártát követően nem kötnek új szerződést.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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12/2020. (II. 27.) számú határozat 

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.  

szám alatti önkormányzati bérlakás iránti kérelem 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jászszentlászló 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 

38. szám alatti 72 m 
2 

–es önkormányzati lakás bérlőjeként Bogár Lajos 

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti lakost  és Bogárné Vass 

Katalin Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38.  szám alatti lakost jelöli ki. 

A bérleti szerződés időtartama 2020. március 15. napjától 2021. március 14. 

napjáig.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2020. március 14., bérleti szerződés megkötésére 

 

9. Napirendi pont. 

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti önkormányzati bérlakás kérelem. 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Ismertette a Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti 

önkormányzati lakás bérlete tárgyában benyújtott kérelmet. Támogatja a bérleti szerződés 

megkötéséről szóló határozat-tervezet elfogadását. Kis-Szabó Norbert és családja gondos 

bérlők, az ingatlan rendben tartják, nincs elmaradásuk sem lakbérben, sem rezsi költségben. A 

helyzet azonban itt is az, ami az előző lakó esetében. Lehetőséget kell adni másnak is arra, 

hogy lakást tudjon bérelni, ezért javasolja, egy év időtartamra kössenek szerződést bérlővel.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2020. (II. 27.) határozat  

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti   

önkormányzati bérlakás kérelem 

 

H a t á r o z a t  

 

Képviselő-testülete Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-

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

–es 

önkormányzati lakás bérlőjeként Kis-Szabó Norbert Jászszentlászló, Pécsi 

u. 30. szám alatti lakost és Rózsa Anikó Kiskunfélegyháza, Csanyi út 19. 

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

A bérleti szerződés időtartama 2020. március 1. napjától 2021. február 28. 

napjáig.  
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2020. március 14., bérleti szerződés megkötésére 

 

10.  Napirendi pont. 

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület kérelme. 

      (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület kérelmét, 

melyben működési támogatás biztosítását kérik. Támogatja, hogy az Egyesület havi 25.000.-

Ft támogatásban részesüljön, ami éves szinten 300.000.-Ft. Javasolja az előterjesztésben 

szereplő határozat-tervezet elfogadását, az Egyesület támogatását évi 300.000.-Ft összeggel.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester – javasolja, hogy Borbás Róbert a Polgárőr Egyesület 

elnöke számoljon be a szakmai munkáról, a végzett tevékenységről. Elég jelentős összeg, 

amivel az Önkormányzat támogatja a működésüket, kíváncsi arra, hogy milyen őrző-védő 

munkát végeznek.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – javasolja, hogy alpolgármester úr felvetése alapján a támogatói 

megállapodásban szerepeljen, hogy két ütemben számoljon be az Egyesület a munkájáról. Az 

első ütem 2020. június 30. a második ütem 2021. február 28.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2020. (II. 27.) határozat  

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület 

támogatási kérelme 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete 

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület (6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. 

adószám: 18730379-1-03; Ny. szám: 03-02-0003465) részére annak 

működése céljából 300.000.- Ft, azaz Háromszáz-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 Község Önkormányzat 2020. évi 

költségvetését megállapító 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet „Egyéb 

Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2020. március 31., támogatási szerződés megkötése 
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11. Napirendi pont 

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester – ismertette a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelmét, 

melyben működési támogatás biztosítását kérik. Javasolja az előterjesztésben szereplő 

határozat-tervezet elfogadását, az egyesület támogatását 100.000.-Ft összeggel. 

 

Mészáros László – képviselő – személyes érintettségét bejelentette, nem vesz részt a 

szavazásban.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2020. (II. 27.) számú határozat 

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme 

 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helytörténeti 

és Faluvédő Egyesület (6133 Jászszentlászló, Rákóczi u. 20. adószám: 

18225500-1-03, Ny. szám:03-02-0003195 )  részére 100.000.- Ft azaz 

Egyszázezer 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 Község Önkormányzat 2020. évi 

költségvetését megállapító 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet „Egyéb 

Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek támogatása 

előirányzata.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2020. március 31., támogatási szerződés megkötése 

 

12. Napirendi pont 

Tájékoztatás bérleti szerződés felmondásáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival az Ortocenter Kft. 

bérleti szerződésének felmondásáról készült előterjesztést.  

 

Jászszentlászlót Község Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  
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13. Napirendi pont 

Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.  

(Szóbeli előterjesztés) 

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

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

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

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

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

tiszteletdíjakat sem vehetik fel. 

 

Ügyrendi bizottság 2020. február 27-án 13 
45 

órai kezdettel megtartott ülésén megállapította, 

hogy Jászszentlászló Község Önkormányzat polgármestere és képviselői a törvényben előírt 

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

 

Jászszentlászlót Község Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

17. Napirendi pont. 

Egyebek. 

 

 

Nagy András – polgármester – Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a közvilágítás 

korszerűsítés kapcsán 2020. március 26-i ülésre meghívja Petőfi Sándort a Nemzeti 

Közművek munkatársát.  

 

Tájékoztatta a Képviselőket, hogy a közösségszervezői pályázat kiírásra került. A pályázat 

benyújtásának határideje 2020. március 26. A beérkezett pályázatokat javasolja, hogy egy 

bíráló bizottság bírálja el, amely bizottság elnöke Mészáros László képviselő, tagjai: Patyi 

Norbert alpolgármester, Sütőné Kővágó Margit képviselő és Szűcs Antal legyen.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a képviselőket, hogy szavazásban részt vehetnek, 

személyes érintettség bejelentésére nincs szükség.  

 

Mindhárom jelölt elfogadta a jelölést.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

16/2020. (II. 27.) határozat 

Közösségszervezői pályázat elbírálás tárgyában 

Bíráló Bizottság megválasztása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

közösségszervező munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálására 
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Bíráló bizottságot hoz létre. A bizottság elnöke Mészáros László, a 

bizottság tagjai: Patyi Norbert, Sütőné Kővágó Margit és Szűcs Antal. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselőket, hogy a Nőnapi ünnepség 2020. 

március 6-án 17 
30

 órakor lesz. A Március 15-i ünnepség 2020. március 13-án kerül 

megrendezésre, melyre minden képviselőt szeretettel várnak.  

 

Tájékoztatta a Képviselőket, hogy a Bakonyszentlászlói barátaink 2020. március 19-én és 20-

án látogatnak meg minket, számít a képviselők részt vételére és segítségére.  

 

2019. év végén nagyon szép ünnepség volt a Római Katolikus Templomban adventkor. Az 

Önkormányzat 130.000.-Ft támogatást biztosít a plébániának, ez a költségvetési rendelet 

elfogadását követően, most haladéktalanul meg fog történni.  

 

Felhívta a Képviselők figyelmét, hogy közeledik a falunapi ünnepség, a kitüntetettek 

személyére javaslatokat vár. A 2020. évi Falunapi rendezvények 2020. június 25-26-27-28-án 

kerülnek megrendezésre.  

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2020. február 

hónapban a szabadság ütemtervében szereplő szabadságot kivette.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

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

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


