JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 20-án
15 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
Jelen vannak:
Nagy András

polgármester

Patyi Norbert
Bozóki Edit
Hajagos-Tóth István
Horváth Lajos
Seres János

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Az ülés határozatképes, a részvétel 86%. Tóthné Frank Anikó képviselő távolmaradását
bejelentette, kisgyermeke betegsége miatt nem tud részt venni a Képviselő-testületi ülésen.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Meghívott:
dr. Kiss Melinda

Kiskunmajsai Járási Hivatal vezetője.

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés napirendjének a
meghívó szerinti napirend elfogadását javasolta.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el
1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló /2014. (…...) önkormányzati rendelet-tervezetének
elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a ../2014. (…)
önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyermekek pénzbeli és
természetbeni ellátásáról szóló 7/2003. (VI. 25.) számú rendelet módosításáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. évi munkatervének
elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
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4. Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
5. Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.
Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
6. Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
(Írásos előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
7. Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
8. Egyebek
9. Szociális kérelmek elbírálása
Zárt ülés keretében

1. Napirendi pont.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló …/2014. (…...) önkormányzati
rendelet-tervezetének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. A közgyógyellátás jogosultság megállapításánál az elismert
gyógyszerköltsége került csökkentésre, a korábbi jogosultsági feltételek változtatásra nem
kerültek. A szociális törvény változása miatt volt szükség a rendelet-tervezet megalkotásra.
Javasolja a rendelet elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1/2014. (I. 20.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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2. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a ../2014. (…)
önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyermekek pénzbeli és
természetbeni ellátásáról szóló 7/2003. (VI. 25.) számú rendelet módosításáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Javasolja a rendelet elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (I. 20.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről és a gyermekek pénzbeli és
természetbeni ellátásáról szóló 7/2003. (VI. 25.) számú rendelet
módosításáról.
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András – polgármester – Szünetet rendel el.
A szünet időtartama alatt Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1/2014. (I. 20.) önkormányzati rendelet
kihirdetésre került.
A szünet időtartama alatt a Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (I. 20.) önkormányzati rendelet kihirdetésre került.
Szünet után 15 óra 35 perckor a Képviselő-testület folytatta a munkát.

3. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. évi
munkatervének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - hozzászólásában elmondta, hogy Jászszentlászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervét a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzata 11. §-a szabályozza.
A 2014. évi munkatervet - mely szakmai szempontok alapján került összeállításra- az
előterjesztés melléklete tartalmazza. A munkatervben meghatározásra kerültek a Képviselőtestület rendes üléseinek időpontjai, figyelemmel az SZMSZ, valamint egyéb jogszabályok
rendelkezéseire, és az egyes korábbi önkormányzati döntésekre.
A fent leírtak alapján az előterjesztésben szereplő munkaterv elfogadását javasolta.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
1/2014. (I. 20.) határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testület 2014. évi munkaterve
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi
munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:
Általános napirendek
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (V.23.)
önkormányzati rendelete mindenkor hatályos szövegének megfelelő
napirendek.
Január
1. Beszámoló a közrend, a közbiztonság helyzetéről /Rendőrségi
beszámoló/

1.
2.

Február
A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása

Március
1.
Közbeszerzési terv elfogadása március 31-ig
2.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások, igénybevétele
valamint a fizetendő térítési díjak szóló rendelet felülvizsgálata
Április
1.
Beszámoló Jászszentlászló Község Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének teljesítéséről (Zárszámadás)
2.
Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2013. évi belső
ellenőrzéséről
3.
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
4.
Beszámoló a Társulások működéséről, pénzügyi helyzetéről,
Társulási Tanácsban végzett tevékenységekről
Május
1.
Május 31-ig a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámoló
2.
Jegyzői beszámoló a Közöd Hivatal munkájáról
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1.

Június
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

1.
2.

Szeptember
Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

Október
Alakuló ülés
1.
A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása
2.
Önkormányzati képviselők és ezt követően a polgármester
eskütétele
3.
Bizottságok megalakulása, kültagok eskütétele
4.
Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
5.
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
6.
Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat általános
felülvizsgálatára
7.
Az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozására
megbízás adása
8.
A 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása
9.
Tájékoztató a 2014. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről

1.
2.

November
Közmeghallgatás
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

December
1.
A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2.
Jászszentlászló
Község
Önkormányzat
munkatervének elfogadása

2015.

évi

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: folyamatos

5

4./ Napirendi pont
Kiskunmajsa Többcélú
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Kistérségi

Társulás

társulási

megállapodás

Nagy András – polgármester – az előterjesztést minden képviselő kézhez kapta a
meghívóval egy időben. Az anyag jól értelmezhető, kérte a jelen lévőket, tegyék fel
kérdéseiket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolja, Képviselő-testület járuljon hozzá az
előterjesztés szerinti társulási megállapodás módosításához. Felhívta a képviselők figyelmét,
hogy a döntés minősített többséggel hozható meg.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:
2/2014. (I. 20.) határozat
Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási megállapodás
módosítása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kiskunmajsai
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja.
Képviselő-testület megbízza a polgármester urat a Megállapodás
aláírásával.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2014. január 31.
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5./ Napirendi pont
Homokhátság
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő
Közszolgáltató Zrt. Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés módosítása.
(Írásbeli előterjesztés)

és

Nagy András – polgármester – az előterjesztés anyaga a meghívóval egy időben eljutott a
képviselőkhöz. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésnek megfelelően
járuljon hozzá a Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés módosításához.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
3/2014. (I. 20.) határozat
Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Vagyonkezelési
és Hasznosítási Szerződés módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék
Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség tagjaként úgy dönt, hogy a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő
Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződést elfogadja és megköti. A
Képviselő-testület felhatalmazza Csongrád Város Önkormányzatát,
mint Gesztor önkormányzatot, illetőleg annak képviseletében eljáró
Polgármestert, hogy képviseletében eljárva a Vagyonkezelési és
Hasznosítási szerződést aláírja.
Felelős: Nagy András polgármester, Csongrád Város Önkormányzata,
mint Gesztor önkormányzat
Határidő: azonnal
6./ Napirendi pont
Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – polgármester – az alapító okirat módosítása tárgyában kérte a jegyzőt
tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Valentovics Beáta – jegyző - Az alapító okirat módosítását az alábbi tartalmi változások
teszik szükségessé:
1./ Az ÁHT. 2014. évtől hatályos módosításával megszűnt a költségvetési szervek
gazdálkodási besorolása, ennek alapján az Alapító Okirat 7. pontja törlésre kerül.
2/ A törölt 7. pont helyébe új pont kerül, mely a Szakmai alaptevékenység szöveges
leírását tartalmazza.
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3./ Az Alapszolgáltatási Központ vezető kinevezésének rendjéről szóló Alapító Okirat
9. pontja 2014. február 01. napjától megváltozik. Alapszolgáltatási Központ vezetőjét
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása, Társulási Tanács
ülésén nevezi ki, nyilvános pályázat útján, öt éves időtartamra.
4./ A törzskönyvi nyilvántartásban 2013. december 31-én nyilvántartott,
alaptevékenységére vonatkozó adatait a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM
rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, alaptevékenység besorolási kód
változás miatt az Alapító Okirat 11. pontja módosul. A szakfeladatok helyett a
kormányzati funkciók kerülnek meghatározásra.
A változások tükrében készült el a módosító okirat, valamint az alapító okirat egységes
szerkezetben.
Javasolja az előterjesztésben szereplő tartalommal és formában a Képviselő-testület fogadja el
a módosító okiratot, valamint az Alapszolgáltatási Központ egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
4/2014. (I. 20.) számú határozat
Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
szeptember 25. napján kelt Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát
a határozat 1. sz. melléklet szerint módosító okirat szerint módosítja.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alapszolgáltatási Központ számára a határozat 2. sz. melléklet szerinti
egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
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7./ Napirendi pont
Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – ismertette a képviselő-testülettel a Szent László Általános
iskola 7. osztályának kérelmét. Az osztályfőnök Horváth Árpád. Kérelmükben előadják, hogy
2013. júniusban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán a Határtalanul program
keretében 429.750.-Ft támogatást nyert a 7. osztály. Az Erdélyi kirándulásra 2014. július 0307 között kerül sor. A támogatás fedezi a szállás és az utazás költségét. A költségvetés nem
tartalmazza a napi három étkezést. Az osztályfőnök fontosnak tartja, hogy a 13. éves korú
gyermekek legalább napi egyszer meleg ételt fogyasszanak. 5 nap alatt 23 fő 1.300.-Ft ebéd
vagy vacsora költséggel számolva ennek költsége 149.500.-Ft lesz. Ennek a biztosítását kérik.
A többi étkezést az itthonról vitt száraz élelemmel megoldják, valamint kigazdálkodják az
autópálya díját és a parkolási díjat is. A szülők gyermekenként 20.000.-Ft hozzájárulást
fizetnek. Kérelmükben a 149.500.-Ft támogatást kérnek az Önkormányzattól.
Bozóki Edit – képviselő – 2013. évben a Feketéné Horváth Zsuzsa osztálya utazott a
Határtalanul program keretében, Ők milyen összeget kaptak?
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy 2013. évben 50.000.-Ft
támogatást kapott a kiránduló osztály.
Javasolja, hogy - tekintettel arra, hogy még van idő, ezért halassza el a Képviselő-testület a
döntést. Az Önkormányzat költségvetésének összeállításakor tudnak arról pontos képet
alkotni, hogy milyen összeggel tudják a kirándulást támogatni. Személy szerint mindenképen
javasolja a támogatást, csak az összeg meghatározását kéri későbbiekben eldönteni.
Hajagos-Tóth István – képviselő – egyetért a polgármester javaslatával. Javasolja, hogy az
iskolás gyermekeket támogassa az önkormányzat. Az összeget majd a költségvetés
elfogadását követően határozzák meg.
Nagy András – polgármester – javasolja, hogy a Szent László Általános Iskola támogatási
kérelmét Képviselő-testület a 2014. évi Költségvetési rendelet elfogadását követően ismét
vitassa meg, addig a döntést halassza el.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
5/2014. (I. 20.) számú határozat
Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szent
László Általános Iskola 7. osztály támogatási kérelme tárgyában a
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését
megállapító rendelet elfogadását követően dönt.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő 2014. február 28.

8./ Napirendi pont
Egyebek
8/1 Kerékpárút gyalogoshíd kivitelezési szerződése
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a
Jászszentlászló, Dongéri főcsatorna 37+718 fm szelvényében létesítendő gyalogos híd kiviteli
és engedélyes tervei elkészültek. A megvalósítási terv folyamatban van. A terv dokumentációt
körbe adta a képviselőknek megtekintés céljából.
Egy árajánlatot kért be az Önkormányzat, és tekintettel arra, hogy az kisebb volt, mint az
eredeti költségvetési összeg, így elegendőnek találták. A költségvetésben szereplő kivitelezési
költség bruttó 5.090.509.-Ft volt, ezzel szemben az árajánlatban 4.899.660.-Ft szerepelt. Az
ajánlat mellet szól, hogy helyi vállalkozásról van szó, a Jászszentlászló Közmű Kft tette az
ajánlatot, a költségvetésben szereplő összegtől 130.000.-Ft-tal kevesebb összegről.
Bozóki Edit – képviselő – kérdése arra vonatkozott, meddig lehet megvalósítani a hidat?
Meddig szól az engedély?
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy 2014. augusztus 27. napjáig szól
a T-Com engedély az optikai kábel áthelyezésére. A kivitelező azt vállalta ajánlatában, hogy
az engedélyek kézhez kapását követően egy héten belül megkezdik a munkálatok, a
munkálatok időtartama körülbelül 30 nap.
Fentiek alapján javasolja, hogy a Jászszentlászló, Dongéri főcsatorna 37 + 718 fm
szelvényében létesítendő gyalogos híd kivitelezési munkáival a Jászszentlászló Közmű
Beruházó- Üzemeltető és Szolgáltató Kft-t bízza meg az Önkormányzat.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
6/2014. (I. 20.) számú határozat
Gyalogos híd kivitelezői szerződés
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Jászszentlászló, Dongéri főcsatorna 37 + 718 fm szelvényében
létesítendő gyalogos híd munkálatai elvégzésével megbízza
Jászszentlászló Közmű Beruházó- Üzemeltető és Szolgáltató Kft-t.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a
Jászszentlászló Közmű Kft-vel a kivitelezési szerződést kösse meg az
ajánlatban szereplő bruttó 4.899.660.-Ft, azaz Négymillió
nyolcszázkilenvenkilenc ezer hatszázhatvan forint értékben.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő Azonnal
8/2 Jászszentlászló Hivatal előtti park felújításának kivitelezési szerződése
Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival, hogy az
Önkormányzat pályázati forrásból 8.400.000.-Ft támogatást nyert a Hivatal előtti park és
bejárat megújítására. A beruházás 95 %-a 4 pad és 4 szemetes kivételével, építésipari norma
gyűjteményes. Javaslata alapján, aki a terveket készítette bízza meg a Képviselő-testület a
kivitelezési munkálatokkal. A kiskunmajsai Ancsa Lajos vállalkozásáról van szó. A cég
vállalja, hogy amennyiben lehetősége lesz rá, elsősorban jászszentlászlói embereket fog
foglalkoztatni a földmunkákra. A környékbeli településeken Ancsa Lajos vállalkozása
végezte a parképítési munkálatokat. A temető előtti terület rendezését végezte a településen.
A pályázatnál gondot jelenthet, hogy a park külön helyrajzi számon van, és külön helyrajzi
számon van a hivatal épülete és udvara.
Horváth Lajos – képviselő – kérdést tett fel arra vonatkozóan, hogy nagyon komoly tétel a
bruttó 8.400 e Ft kiadás. A híd közel 5.000 e Ft, ehhez képest a park kialakítása nagyon nagy
költség. Mi valósul meg ezért cserébe?
Nagy András – polgármester – a tisztán látás érdekében körbe adta a tervet, melyen látható,
hogy milyen munkálatok lesznek. A park felújítás keretében kialakításra kerül új, automata
öntözőrendszer, padok, szemetesek elhelyezése történik. Számtalan örökzöld, fa, díszcserje
telepítése történik meg, valamint a gyepszőnyeg megújul. Nem pusztán fű vetése történik,
hanem földcsere és gyepszőnyeg lefektetése része a projektnek.
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Javasolja, hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat Településközponti Zöldterület
Felújítás program keretében a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal előtti park
kivitelezői munkáival bízza meg a Natura Holisztikum Kft. 6120 Kiskunmajsa, Bercsényi u.
10. szám alatti vállalkozást.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
7/2014. (I. 20.) számú határozat
Jászszentlászló Hivatal előtti park kivitelezői szerződése
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Jászszentlászló Településközponti Zöldterület Felújítási program
keretében, Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal előtti park
kivitelezői munkáival megbízza a Natura Holisztikum Kft. 6120
Kiskunmajsa, Bercsényi u. 10. szám alatti vállalkozást.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Natura
Holisztikum Kft. képviselőjével a kivitelezői szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő Azonnal
8/3 Jászszentlászló, Szent László u. 29. ingatlan javítási költségei
Nagy András – polgármester – tájékoztatatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a
Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti ingatlan javítási költségeinek összesítése
megtörtént. Az ingatlan bérlője a Bogdán-Csató házaspár rengeteget dolgozott azért, hogy ott
a család számára élhető körülményeket biztosítsanak. Saját maguk végeztek számtalan
munkát, illetve anyagot vásároltak. A munkálatokat úgy bontották szét, hogy segédmunka,
illetve szakmunka volt-e. A jegyzőkönyv mellékletében szereplő kimutatás alapján a felújítás
anyagköltsége 131.000.-Ft, a munkadíj költsége 226.200.-Ft. Összes költség 357.200.-Ft,
ebből még nem befejezett a zárcsere, a külső festési munkálatok, illetve az előtér
járólapozása. Ezt a jó idő beköszöntével elvégzik. A család azt kéri, hogy a felújítási költséget
a család leírhassa a fizetendő lakbérből. Ez hozzávetőlegesen 1 év 2 hónap időtartam.
Horváth Lajos – képviselő – fontosnak tartja kikötni a bérleti szerződésben, hogy a beépített
értékek a lakás részeivé válnak. Ugyanabban az állapotban kell itt hagyniuk a lakást, mint
amilyen állapotba a felújítás után került.
Valentovics Beáta – jegyző – meg kell állapodni, hogy nem tarthatnak igény a beépített
dolgokra, sem azok értékére.
Bozóki Edit – képviselő – mennyi a lakbér, amit fizetniük kellene?
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Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy havi lakbér összege
megközelítőleg 26.000.-Ft. Pontosan a lakásbérleti szerződés módosításában kerül
meghatározásra. Amennyiben az Önkormányzat ezt a lakást bérbe kívánta volna adni, akkor is
el kellett volna a javításokat végeztetni. Abban az állapotban, amiben volt a ház, lakhatatlan
volt.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti
ingatlan felújítási költségeit a lakás bérlői a lakbér összegében érvényesíthessék.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
8/2014. (I. 20.) számú határozat
Szent László u. 29. sz. ingatlan felújítása
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Jászszentlászló Szent László u. 29. szám alatti
önkormányzati lakás felújítási költségeit 357.200.-Ft értékben a lakás
bérlői Bogdán-Csató Éva és Bogdán Ferenc a bérleti díj összegéből
érvényesíthessék.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a lakásbérleti
szerződés kiegészítését – a költségek kimutatásáról - nevezettekkel
írja alá.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő Azonnal

8/4 Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos támogatási kérelme.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Dr. Fehérvári
István gyermekgyógyász főorvos kérelemmel fordult Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testületéhez. A kérelemben anyagi támogatást kér. tekintettel arra, hogy minden
hónapban csecsemő és kisgyermek tanácsadást tart Jászszentlászlón az Egészségházban. Ezt
méltányolnia kell a településnek, hiszen nem kötelező feladat. A kismamáknak segítség, hogy
nem kell utazniuk a csecsemőkkel, kisgyermekekkel. Személyes találkozáson beszélgetett a
főorvos úrral, megállapodtak, hogy havi 20.000.-Ft eszközfejlesztési támogatást fog a
Képviselő-testület elé terjeszteni.
Hajagos-Tóth István – képviselő – felszólalásában javasolja a támogatás megítélését.
Nagy András – polgármester – javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2014. január 012014. december 31. időszakban Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos számára havi
20.000.-Ft eszközfejlesztési támogatást biztosítson. A megállapodást az Önkormányzat
részéről 2014. február 15. napig megköti.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
9/2014 (I. 20.) számú határozat
Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos támogatási kérelme

Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
január 01 napjától 2014. december 31. napjáig eszközbeszerzés céljára
havi 20.000.-Ft támogatást biztosítanak Dr. Fehérvári István
gyermekgyógyász főorvos részére. Képviselő-testületek megbízzák
Nagy András polgármester, hogy a támogatási szerződés megkötéséről
gondoskodjon.
Felelős: Nagy András Jászszentlászló polgármestere
Határidő: 2014. február 15. Megállapodás megkötésére

8/5 Pályázatíró cég ügyében döntés.
Nagy András – polgármester – emlékeztette a Képviselő-testület tagjait, hogy 2013. év
októberében beszéltek a pályázatíró cégekről. Akkor a döntést elhalasztották, azzal a
kitétellel, hogy 2014. év elején térnek rá vissza. Három ajánlat érkezet a pályázatíró profilú
cégektől, melyek az alábbiak:
1.
2.
3.

Németh Projekt Iroda Kft
Goodwill Consulting Kft
Som-Tan Ügyvitelszervező és Gazdasági Tanácsadó Kft

A Német Projekt Iroda Kft a projektek generálását, pályázatok figyelését, összeállítását,
pályázatok menedzsmentjét (a fejlesztések megvalósítási, elszámolási, valamint után követési
(monitoring) időszakában), valamint egyéb településfejlesztési feladatok ellátását vállalja. A
vállalkozói díj 105.000.-Ft + ÁFA havi díj. Ez éves szinten 1,5 millió forint.
Goodwill Consulting Kft ajánlata a pályázatszemlézés, pályázati dokumentáció elkészítése,
konzultáció, pályázati tanácsadás. Pályázatok benyújtása közreműködő szervezethez,
kapcsolattartás és folyamatos pályázatkövetés a döntésig. A szolgáltatási díj a pályázaton
nyert támogatás függvényében változik 0-10 millió forint között 7%, minimum 100.000.-Ft.
Sikerdíj 5,5%, minimum 100.000.-Ft.
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Som-Tan Kft ajánlatában hazai és EU-s pályázatok figyelését, pályázatok elkészítését,
beadását, hiánypótlások kezelését vállalja. Közreműködik a helyszíni ellenőrzéseken,
szerződéskötés dokumentumainak összeállításakor, támogatási igény összeállításában,
támogatási igény hiánypótlásában, a monitoring és a monitoring hiánypótlása kapcsán. A
díjazás 150.000.-Ft + ÁFA éves díj, valamint kizárólag a nyertes pályázat esetén fizetendő
munkadíj, melynek mértéke az elnyert támogatás 4%-a + ÁFA minimum 50 e Ft. A TIG díja
nyertes pályázatok megvalósulás során az igényelt támogatás 1 %-a + ÁFA, de minimum 25 e
Ft. Ez az utómunkálatokat jelenti.
Álláspontja szerint a Som-Tan Kft ajánlata a legkedvezőbb, javasolja az ajánlatuk elfogadását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
10/2014 (I. 20.) számú határozat
Som-Tan Ügyvitelszervező és Gazdasági
Tanácsadó Kft. megbízása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 01 napjától
2014. december 31. közötti időszakban a pályázat írói feladatokkal
megbízza a Som-Tan Ügyvitelszervező és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Bábolna Dr. Köves János u. 2. szám alatti vállalkozást.
Képviselő-testületek megbízzák Nagy András polgármester, hogy a
vállalkozói szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Felelős: Nagy András Jászszentlászló polgármestere
Határidő: 2014. február 15. Megállapodás megkötésére
Nagy András – polgármester – egyben tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy azért is
nagyon nagy jelentősége van, hogy pályázatíró cég álljon rendelkezésre, mert nagyon gyorsan
kell reagálni a pályázati felhívás megjelenésekor. A mezőőri gépjármű beszerzésénél a MVH
pályázat reggel 8 órakor nyílt meg az elektronikus felület, majd 17 30 órakor már le is zárult.
Reményeik szerint lesz lehetőség a későbbiekben egy mezőőri gépjármű beszerzésére. Ebből
látszik, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy megbízott pályázatfigyelő és pályázatíró cég,
amelyik minden esetben kész az anyag összeállítására.
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8/6 Tájékoztatás Falualapítók napja és Falunap megrendezéséről.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2014. május
01. napján ünnepli a település megalakulásának 140. évfordulóját. Az alapító települések
Jásztelek, Jászfelsőszentgyörgy, Jászdózsa és Jászjákóhalma meghívásával ünneplik meg a
jeles ünnepet. A tervek szerint az ünnepségre meghívják az alapítókat, egy ünnepi Képviselőtestületi ülés keretében emléklapokat osztanak, majd folklórműsor zárja az ünnepséget.
A Falunap megszervezésére 2014. július első hétvégéjén kerül sor. Javaslata szerint ne a
búcsú hétvégéjén kerüljön megszervezésre.
Horváth Lajos – képviselő – sok ember örült, hogy a búcsúkor volt a falunap. A két
rendezvény jól összekapcsolható, hiszen a búcsúra hazaérkező család kilátogathatott a
falunapra is.
Nagy András – polgármester – beszélgetések során azt a tanulságot szűrte le, hogy aki
búcsú alkalmából vendégséget szervez, az bizony fáradt, vagy elfoglalt ahhoz, hogy még a
falunapra is kilátogasson.
Javaslata szerint a falunap a búcsútól külön július első hétvégéjén kerüljön megrendezésre.
Képviselő-testület határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul vette.
Nagy András polgármester mivel több hozzászólás nem volt, a nyílt ülést berekesztette.
Képviselő-testület a munkát zárt ülés keretei között folytatta.
K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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