Jegyzőkönyv
Készült:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április
23-án 15 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

Hivatal

2014.

évi

zárszámadásának

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi végrehajtásáról szóló ./2015. (IV.
24.) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
4. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2015. (IV. 24.) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
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5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat
rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

Képviselő-testületének

önkormányzati

6. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjakról szóló
./2015.(IV. 24.)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
7. Jászszentlászló Községi Önkormányzat belső ellenőri 2014. évi összefoglaló jelentés
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
8. Dr. Csanádi Attila fogorvos ellátási szerződés felmondása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
9. 2015. évi Civil pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
10. Döntés köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatban
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
11. Művelődési ház – Büfé üzemeltetése
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
12. Állampapír befektetés
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
13. I. Világháborús emlékmű felújítása
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
14. Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
15. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása
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(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
16. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett 2014. évi
tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
17. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Gazdasági programjának elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
18. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodás
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
19. Önkormányzati gépkocsi (OPEL Astra) hasznosítása
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
20. Egyebek.

1. Napirendi pont.
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.
Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta képviselő
társait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatta, azt a képviselőtestület által megtárgyalásra alkalmasnak találja.
Nagy András – polgármester - Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja az
írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi zárszámadását hagyják jóvá.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
42/2015. (IV. 23.) határozat Jászszentlászló
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi zárszámadásának megállapítására
Határozat
1.) Jászszentlászló Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadását
56.575.000.- Ft
52.129.000.- Ft
4.446.000.- Ft

a

bevételi
kiadási
bevételi többlet

főösszeggel hagyja jóvá, melyből a
Költségvetési bevételek teljesülése
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről
Finanszírozási bevételek teljesülése
- előző évi pénzmaradvány
- intézményfinanszírozás
Költségvetési kiadások teljesülés
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- egyéb működési célú kiadások
- beruházások

2.467.000.- Ft
194.000.- Ft
2.429.000.- Ft
3.843.000.- Ft
47.642.000.- Ft
31.352.000.- Ft
8.320.000.- Ft
7.846.000.- Ft
100.000.- Ft
348.000.- Ft
4.163.000.- Ft

2.) A költségvetési szerv által foglalkoztatottak záró létszáma 12 fő.
3.) Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele:
Kiadások mindösszesen
52.139.000.- Ft
Állami hozzájárulás
37.281.000.- Ft
Saját bevételek és átvett pénzeszközök
- 8.933.000.- Ft
Finanszírozási szükséglet:
+ 5.915.000.- Ft
Jászszentlászló hozzájárulása (83,5 %)
+ 4.939.000.- Ft
Móricgát hozzájárulása

(16,5 %)

+ 976.000.- Ft
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3.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által
jóváhagyott 2014. évi jóváhagyott pénzmaradványát a költségvetési szerv
vezetője évközben a költségvetésben meghatározott feladatok
finanszírozására használhatja fel.
Határidő: 2014. december 31.
Felelősök: Nagy András
Valentovics Beáta

2.

polgármester
jegyző

Napirendi pont
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló./2015. (…..)
rendelet-tervezet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András - polgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők
Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta képviselő
társait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló előterjesztést megvitatta, azt a képviselő-testületnek megtárgyalásra
alkalmas.
Nagy András – polgármester - Javasolja Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2015 (…….)
rendelet-tervezetének elfogadását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 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 határozattervezethez.
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Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a
képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra
javasolja.
Nagy András – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
43/2015. (IV. 23.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetésének módosítására
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzatok Képviselő – testülete a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését
megállapító 8/2015.(II.26.) hat. (Jászszentlászló) 2. pontját az alábbiak
szerint módosítja.
1.) Jászszentlászló Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését
58.987.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek

122.000.- Ft
160.000.- Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata
- intézményfinanszírozás
- előző évi pénzmaradvány

54.260.000.- Ft
4.445.000.- Ft

Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- beruházások

34.760.000.- Ft
9.840.000.- Ft
12.983.000.- Ft
50.000.- Ft
1.354.000.- Ft

Felelősök: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő:2015. december 31.
6

4. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2015. (IV. 24.) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
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. Bizottság az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet megvitatásra alkalmasnak
találta.
Nagy András – polgármester - mivel több kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselőtestületnek a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet írásbeli formában és
tartalommal történő elfogadását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
8/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
5. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról
szóló
8/2014.
(III.
27.)
önkormányzati rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők
Valentovics Beáta - jegyző – kiegészítve az írásos előterjesztés anyagát, elmondta, hogy a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési főosztály észrevétellel élt a
rendelettel kapcsolatban. A módosítás ennek alapján dolgozza át az alaprendeletet.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy előre láthatólag májusban ismét át kell dolgozni a helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról szóló rendeletet, a szelektív hulladék gyűjtés
bevezetése okán.
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Nagy András – polgármester - Javasolta a Képviselő-testületnek a helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet írásbeli formában és tartalommal történő elfogadását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (III.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
6. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjakról szóló ./2015.(IV. 24.)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – a rendelet tartalmazza a szociális ellátás térítési díjait,
melyeket 2015. június 01. napjától alkalmaznak. Javasolta a Képviselő-testületnek a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjairól szóló rendelet-tervezet írásbeli
formában és tartalommal történő elfogadását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjakról szóló
10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

7. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat belső ellenőri 2014. évi összefoglaló
jelentés jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2014. évben a
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Által végzett belső ellenőrzést az
Önkormányzatnál, mely során a gazdálkodásának és működésének szabályszerűségét
vizsgálta. Az éves összefoglaló jelentést a képviselők kézhez kapták, azt áttanulmányozhatták.
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Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítve az előterjesztést, tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait, hogy az előterjesztésben szerepel egy mondat: „Az intézkedési terv végrehajtásáról
szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem értelmezhető” Az intézkedési terv elkészült
időközben.
Nagy András – polgármester – megköszönte a jegyző kiegészítését, mivel több kérdés,
hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolja az előterjesztésben szereplő Jászszentlászló
Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentésének jóváhagyását.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
44/2015. (IV. 23.) határozat
2014. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentés jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által
készített 2014. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentést
jóváhagyja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal.
8. Napirendi pont
Dr. Csanádi Attila fogorvos ellátási szerződés felmondása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester –Dr. Csanádi Attila fogorvos írásbeli beadványt adott át az
önkormányzat képviselőjének. Ebben a kérelemben, élve a - jogszabály és az ellátási
szerződésben biztosított – jogával, 6 hónap felmondási idő mellett az ellátási szerződés
felmondását kezdeményezte.
Valentovics Beáta – jegyző - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben
jóváhagyják a szerződés felmondását, 2015. szeptember 30. napjával szűnik meg az ellátási
szerződés.
Nagy András – polgármester – javasolta képviselő-testület hagyja jóvá az előterjesztésben
szereplő határozat tervezetet. Ennek alapján helyt ad Dr. Csanádi Attila fogorvosi ellátási
szerződés felmondása tárgyában beadott kérelmének. Kérte a testület felhatalmazását, hogy a
fogorvosi alapellátás 2015. október 01. napjától történő biztosítása érdekében lépéseket
tehessen. Képviselő-testület hatalmazza fel a jegyzőt, hogy 2015. szeptember 30-án az átadott
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eszközök átvételéről, a mérőóra állások rögzítéséről, majd ezt követően a közüzemi
szerződések módosításáról gondoskodjon
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
45 /2015. (IV. 23.) határozat
Dr. Csanádi Attila fogorvos fogászati
alapellátást biztosító szerződés felmondása
Határozat
1.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Dr. Csanádi Attila egyéni vállalkozó fogorvos fogászati
alapellátás biztosítása tárgyában megkötött szerződésének - és annak
módosítása – 29. pontjában foglalt írásbeli felmondással történő
megszüntetését. A felmondási idő 6 hónap, melynek kezdő napja
2015. április 01. nap.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. április 30. kiértesítésre.
2.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmondási idő alatt
tegyen intézkedéseket a fogászati alapellátás 2015. október 01.
napjától történő biztosításra.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. június 30.

3.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a felmondási idő utolsó napján
2015. szeptember 30-án az átadott eszközök átvételéről, a mérőóra
állások rögzítéséről, majd ezt követően a közüzemi szerződések
módosításáról gondoskodjon.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2015. október 31.
9. Napirendi pont
2015. évi Civil pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Civil
pályázati kiírásra 18 kérelem érkezett civil szervezettől és magánszemélyektől. Az
államháztartáson kívüli forrás átvételéről-átadásáról szóló 5/ 2014 (II. 26.) önkormányzati
rendelet alapján kiírt pályázat szerint a maximálisan adható támogatás mértéke 50 e Ft. A
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kérelmeket egyedileg bírálják el. Minden pályázó a maximális támogatási igényben nyújtotta
be kérelmét.
Javasolja a Polgárőr Egyesület/Borbás Róbert kérelmére a Civil pályázat 2015. keretében 50 e
Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A polgárőrség komolyan kiveszi a részét a
közösségi rendezvényeken a rendezvények lebonyolításából. Képviselő-testület hatalmazza
fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes
szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
46/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása

Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület/Borbás Róbert szervezet
részére 50.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület
kérelmére a Civil pályázat 2015. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület.
A sporthorgász egyesület gyermekek részére indít horgásztábort, ezzel vesz részt a közösségi
élet szervezésében. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról,
elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
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47/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület Civil szervezetet
részére 40.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja Berczeliné Csúri Edit kérelmére a Civil pályázat
2015. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A pályázati támogatásból
Pöttyös tábor néven szerveznek általános iskoláskorú gyermekek részére tábort. Képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely
tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és
2 fő tartózkodása mellett –az alábbi határozatot hozta:
48/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása

Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Berczeliné Csúri Edit/ Pöttyös tábor részére 40.000.-Ft
támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
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Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Hangász Együttes kérelmére a
Civil pályázat 2015. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A Hangász
Együttes a zenedélutánok rendezésével sok idős, és zenekedvelő ember számára biztosít
igényes szórakozási lehetőséget. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás
felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
49/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Jászszentlászlói Hangász Együttes Civil szervezet részére
50.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Helytörténeti és Faluvédő
Egyesület kérelmére a Civil pályázat 2015. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a
képviselő-testület. Az Egyesület a helytörténeti kiállítások, fotókiállítások, civil rendezvények
szervezésével aktívan részt vesz a közösségi élet formálásában. Képviselő-testület hatalmazza
fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes
szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.

13

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és
1 fő tartózkodása mellett – az alábbi határozatot hozta:
50/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Jászszentlászlói Helytörténeti és Faluvédő Egyesület Civil
szervezet részére 50.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére

Nagy András – polgármester - Javasolja a Gyermektánc csoport/Toldi Csaba kérelmére a
Civil pályázat 2015. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A
tánccsoport fellépő ruhákat készít a támogatás összegéből. Képviselő-testület hatalmazza fel a
polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat
a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és
3 fő tartózkodása mellett – az alábbi határozatot hozta:
51/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása

Határozat

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Gyermek tánccsoport/ Toldi Csaba szervezet részére 50.000.-Ft
támogatást biztosít.
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A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére

Nagy András – polgármester - Javasolja a Korszerű Iskoláért Alapítvány kérelmére a Civil
pályázat 2015. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Az Alapítvány az
általános iskolás korú gyermekek – kitűnő tanulók, és tehetséges gyermekek – részére szervez
kirándulást. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról,
elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
52/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása
Határozat

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Korszerű Iskoláért Alapítvány Civil szervezet részére 50.000.Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
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Nagy András – polgármester - Javasolja a Pásztorkodó Hagyományőrző Egyesület
kérelmére a Civil pályázat 2015. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület.
A tánccsoport fellépő ruhákat készít a támogatás összegéből. Képviselő-testület hatalmazza
fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes
szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
53/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Pásztorkodó Hagyományőrző Egyesület Civil szervezet részére
50.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Tollászkodó Egyesület kérelmére a Civil pályázat
2015. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Képviselő-testület
hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a
részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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54/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása
Határozat

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Tollászkodó Egyesület Civil szervezet részére 40.000.-Ft
támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre” Társadalmi szervek, egyházak támogatása előirányzata
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére

Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Sportegyesület kérelmére a Civil
pályázat 2015. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A sportélet
támogatása a cél. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról,
elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
55/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Jászszentlászló Sportegyesület Civil szervezet részére 50.000.Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
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Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Öreg Fiúk Focicsapata kérelmére a Civil pályázat
2015. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A szabadidős sportélet
támogatása a cél, valamint a civil sportnap szervezési költségei. Képviselő-testület hatalmazza
fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes
szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
56/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Öreg Fiúk Focicsapata szervezet részére 40.000.-Ft támogatást
biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a JSE Szurkolói Baráti Kör kérelmére a Civil
pályázat 2015. keretében 30 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A szabadidős
sportélet támogatása a cél, valamint a civil sportnap szervezési költségei. Képviselő-testület
hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a
részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
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Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
57/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
JSE Szurkolók Baráti köre szervezet részére 30.000 támogatást
biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Szivárvány Tábor/Bozóki Edit kérelmére a Civil
pályázat 2015. keretében 30 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A támogatás
felhasználási területe a Szivárvány Tábor szervezése. Képviselő-testület hatalmazza fel a
polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely tartalmazza a részletes szabályokat
a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
58/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása

Határozat

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Bozóki Edit/Szivárvány tábor rendezvény részére 30.000.-Ft
támogatást biztosít.
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A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlóért Egyesület kérelmére a Civil
pályázat 2015. keretében 20 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A támogatás a
Kihívás napja szervezési költségeire használható fel. Képviselő-testület hatalmazza fel a
polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely részletesen tartalmazza a részletes
szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
59/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása

Határozat

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Jászszentlászlóért Egyesület Civil szervezet részére 20.000.-Ft
támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
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Nagy András – polgármester - Javasolja a Nagycsaládosok Egyesülete kérelmére a Civil
pályázat 2015. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Az Egyesület
nagyon komoly közösségi munkát fejt ki, részt vesznek a falunapi rendezvényen, valamint az
Adventi rendezvényeken is. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási
szerződés megkötésével, mely részletesen tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás
felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
60/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Nagycsaládosok Egyesülete Civil szervezet részére 50.000.-Ft
támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Református Egyház kérelmére a Civil pályázat
2015. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. A gyülekezet a
Jászszentlászlói Imaház parkosítására használja fel a támogatást. Képviselő-testület
hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely részletesen
tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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61/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Református Egyház részére 40.000.-Ft támogatást biztosít.

a

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesülete
kérelmére a Civil pályázat 2015. keretében 40 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület.
Ifjúsági tábor szervezésére kívánják a támogatást felhasználni. Képviselő-testület hatalmazza
fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely részletesen tartalmazza a
részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és
l fő tartózkodása mellett – az alábbi határozatot hozta:
62/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesülete Civil szervezet
részér 40.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
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Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Nagy András – polgármester - Javasolja a Pöttyös Bögre Együttes kérelmére a Civil
pályázat 2015. keretében 30 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. Az Együttes
Budapesten a Népligetben lép fel, az utazás költségeire használják fel a támogatást.
Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely
részletesen tartalmazza a részletes szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
63/2015. (IV. 23.) határozat
Civil Pályázatok elbírálása

Határozat

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
a
Pöttyös Bögre Együttes Civil szervezet részére 30.000.-Ft
támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre”
Társadalmi
szervek,
egyházak
támogatása
előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi
szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a
megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen.

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
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10. Napirendi pont
Döntés köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatban
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – polgármester – a nemzeti köznevelésről szóló törvény 76 §.(4) bekezdése
alapján az önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában lévő Jászszentlászlói Szent László Iskola működtetési feladatait 2015.
szeptember 01. napjától vállalja, vagy nem vállalja. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
64/2015. (IV. 23.) határozat
Döntés köznevelési intézmény
működtetésével kapcsolatban
Határozat
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt) 76. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat tulajdonában
lévő- Jászszentlászló, Rákóczi u. 25/a – épületben, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Jászszentlászlói
Szent László Általános Iskola működtetési feladatait 2015. szeptember
1. napjától nem vállalja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Nkt 76. §. (4) bekezdésében
szereplő külön jogszabályban meghatározott eljárás keretében az
önkormányzati döntés alapján a nyilatkozatot nyújtsa be.
Felelős: Nagy András
Határidő: 2015. június 15., nyilatkozat megküldésére
11. Napirendi pont
Művelődési ház – Büfé üzemeltetése
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy előző
képviselő-testületi ülésen ismertette Besze Rezsőné Művelődési ház – Büfé üzemeltetése
tárgyában kelt kérelmét. Vállalkozó 2015. II. félévétől kívánja a büfét üzemeltetni, ezért a
bérbe adás –üzemeltetés pontos körülményeit és feltételeit az Önkormányzat addig
kidolgozza.
Mészáros László – képviselő – támogatja a büfé üzemeltetésre történő átadását.
Patyi Norbert – alpolgármester – meg kell vizsgálni a kérdést, sok problémát felvet, ha
üzemeltetésre kiadják a büfét.
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Nagy András – polgármester – javasolja, Képviselő-testületnek, hogy az első félévben ne
kerüljön bérbe adásra, a körülmények pontos tisztázása után későbbiekben hozzon döntést a
bérbe adás és üzemeltetés feltételeiről.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
65 /2015. (IV. 23.) határozat
Művelődési ház büfé üzemeltetése
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. I.
félévben nem kívánja bérbe adni a Kultúrház Büfét.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kultúrház
Büfé 2015. II. félévi üzemeltetése tárgyában egyeztetést folytasson
Besze Rezsőné egyéni vállalkozóval.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. július 31.

12. Napirendi pont
Állampapír befektetés
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a korábbi
Képviselő-testületi ülésen elhangzott tájékoztatás alapján a Takarékbank Zrt-nél értékpapír
számlán szereplő 22 millió forint pénzeszköz önkormányzati számlára történő átutalásáról
intézkedtek. A pénzügyi helyzet megvizsgálását követően javasolja, hogy Jászszentlászló
Községi Önkormányzat 40 millió forintot helyezzen Állampapírba. A várható hozam 3,5%.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
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66/2015. (IV. 23.) határozat
Állampapír befektetés
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy 40 millió forint, azaz Negyven
millió forint értékben Állampapírt vásároljon.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15.

13. Napirendi pont
I. Világháborús emlékmű felújítása
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a park első részében
szereplő I. Világháborús emlékmű már felújításra szorul. Az alapzat elöregedett, a feliratok
(nevek) már alig olvashatóak. Lépéseket tett annak érdekében, hogy megfelelő szakembert
találjon, aki képes egy ilyen emlékmű felújítására. A szobor teljes egészében szét lesz szedve,
új talapzat épül, mely körül 25 cm betonsáv lesz, majd ezen a kereten kívül virágágyás. A
szobor megtisztítás után eredeti formájában kerül vissza a talapzatra, a felirat enyhe szürke
színű gránit lapon lesz olvasható. A munkálatok költsége 500 e Ft + ÁFA, valamint az alapzat
költsége 350 e Ft + ÁFA. A munkálatok 2015. augusztus 20-ig befejeződnek, a felújítás
forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Általános Tartalék
előirányzata.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
67/2015. (IV. 23.) határozat
I. Világháborús emlékmű felújítása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Jászszentlászlói I. Világháborús emlékmű felújításáról döntött.

a

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatokról szóló
vállalkozói szerződést kösse meg. A vállalkozó díj 500 e Ft + ÁFA,
valamint a talapzat költsége 350 e Ft+ ÁFA.
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A felújítás fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi
költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
Általános tartalék előirányzata.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: szerződéskötésre 2015. május 15.
munkálatok befejezésére 2015. augusztus 20.
14. Napirendi pont
Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Járda építés
és felújítás tárgyában – 2015. április 17. napjáig – öt pályázat érkezett be. A pályázatokat a
jegyző előkészítette, ennek alapján személyenként hozzák meg a döntést a támogatás
megítéléséről.
Marton László Sándor Jászszentlászló, Zsolnai u. 17. szám alatti lakos 25 fm járda felújítás
tárgyában nyújtott be kérelmet. Javasolja a támogatás megítélését. Képviselő-testület
hatalmazza fel a támogatási szerződés megkötésére, mely tartalmazza a támogatás
folyósításának és elszámolásának menetét.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:

68/2015. (IV. 23.) határozat
Járda építési és felújítási pályázat
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Marton László Sándor Jászszentlászló, Zsolnai u. 17. szám alatti lakos
25 fm járda felújítását támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi
költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
felhalmozási költségvetés, Felújítások előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatott
személlyel a támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
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Besze Andrea Jászszentlászló, Vasút u. 7. szám alatti lakos 17 méter járda felújítás tárgyában
nyújtott be kérelmet. Javasolja a támogatás megítélését. Képviselő-testület hatalmazza fel a
támogatási szerződés megkötésére, mely tartalmazza a támogatás folyósításának és
elszámolásának menetét.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:

69/2015. (IV. 23.) határozat
Járda építési és felújítási pályázat
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Besze Andrea Jászszentlászló, Vasút u. 7. szám alatti lakos 17 méter
járda felújítását támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi
költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
felhalmozási költségvetés, Felújítások előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy támogatottal a
támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Ugróczky Norbert Jászszentlászló, Arany János u. 10. szám alatti lakos 21 méter járda
felújítás tárgyában nyújtott be kérelmet. Javasolja a támogatás megítélését. Képviselő-testület
hatalmazza fel a támogatási szerződés megkötésére, mely tartalmazza a támogatás
folyósításának és elszámolásának menetét.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
70/2015. (IV. 23.) határozat
Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Ugróczky Norbert Jászszentlászló, Arany J. u. 10. szám alatti lakos
21 m. járda felújítását támogatja.
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A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi
költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
felhalmozási költségvetés, Felújítások előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatott
személlyel a támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Horváth Árpád Jászszentlászló, Arany János u. 12. szám alatti lakos 22 méter szakasz járda
felújítás tárgyában nyújtott be kérelmet. Javasolja a támogatás megítélését. Képviselő-testület
hatalmazza fel a támogatási szerződés megkötésére, mely tartalmazza a támogatás
folyósításának és elszámolásának menetét.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
71/2015. (IV. 23.) határozat
Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Horváth Árpád Jászszentlászló, Arany J. u. 12. szám alatti kérelmező
22 méter járda felújítását támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi
költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
felhalmozási költségvetés, Felújítások előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy támogatott
személlyel a támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére
Tóthné Frank Anikó Jászszentlászló, Alkotmány u. 32. szám alatti lakos 15 méter járda
felújítás tárgyában nyújtott be kérelmet. Javasolja a támogatás megítélését. Képviselő-testület
hatalmazza fel a támogatási szerződés megkötésére, mely tartalmazza a támogatás
folyósításának és elszámolásának menetét.
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Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és
1 fő tartózkodása mellett –az alábbi határozatot hozta:

72/2015. (IV. 23.) határozat
Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Tóthné Frank Anikó Jászszentlászló, Alkotmány u. 32. szám alatti
kérelmező 15 méter járda felújítását támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi
költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
felhalmozási költségvetés, Felújítások előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy támogatott
személlyel a támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15., megállapodások megkötésére

15. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés
teljes képet mutat a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás 2014. évi
tevékenységéről. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet Képviselő-testület
hagyja jóvá.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
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73/2015. (IV. 23.) határozat
Beszámoló Jászszentlászló-Móricgát
Községi Önkormányzatok Társulása
2014. évi tevékenységéről.
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a polgármester által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 93 §. 14. pontja, illetve Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulásának Társulási megállapodása 14. pontja
alapján előterjesztett beszámolóját a Társulási tanácsában végzett
tevékenységéről.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. április 30.
16. Napirendi pont
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett
2014. évi tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az
előterjesztést pontosan bemutatja a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkát. Javasolja, a Képviselő-testület a határozati javaslatot hagyja jóvá
és fogadja el.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
74 /2015. (IV. 23.) határozat
Beszámoló Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában
végzett tevékenységről.
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a polgármester által, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 93.§ 14. pontja, illetve a
Kiskunmajsai
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Társulási
Megállapodásának III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján előterjesztett
beszámolóját a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységről.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. április 30.
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17. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Gazdasági programjának elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – a meghívóval egy időben kézhez kapták a képviselők az
Önkormányzat Gazdasági Programját.
Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a
képviselő-testületet, hogy Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat
2015 - 2019 időszak közötti gazdasági programját. Érdemes megvizsgálni annak lehetőségét,
hogy az Önkormányzat olyan adópolitikát dolgozzon ki, mely ösztönzi a vállalkozói kedvet.
A jelenlegi gazdasági környezetben létrehozni is nehéz egy új munkahelyet, de megtartani
legalább olyan nehéz.
Nagy András – polgármester – Megvizsgálják ennek a lehetőségét. Javasolja,
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Gazdasági Programját képviselő-testület hagyja jóvá.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
75/2015. (IV. 23.) határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Gazdasági
programjának elfogadása
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Jászszentlászló Önkormányzat 2015-2019. évre szóló
gazdasági programjáról szóló előterjesztést és a határozat mellékletét
képező 2015-2019. évre szóló gazdasági programját elfogadja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
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18. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási
megállapodás módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – az előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta. Átadta
a szót a jegyzőnek.
Valentovics Beáta – jegyző – a módosítást követően a közművelődési tevékenység nem a
Társulás keretei között működik, hanem átkerül Jászszentlászló Községi Önkormányzathoz.
Annak ellenére, hogy a társulás keretei között működött a közművelődési tevékenység,
Móricgát nem járult hozzá a fenntartásához, ezért pénzügyi vonzata nincs ennek a döntésnek.
Nagy András – polgármester – javasolja a Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítását, az előterjesztés szerinti
tartalommal és formában.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:

76/2015. (IV. 23.) határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulása Társulási
megállapodás módosítása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási
Megállapodás módosítását a jegyzőkönyv 2. melléklet szerinti
egységes szerkezetbe foglalt formában jóváhagyja.
Felelős: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2015. május 1.
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19. Napirendi pont
Önkormányzati gépkocsi (OPEL Astra) hasznosítása
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – örömmel tájékoztatta a képviselőket, hogy az
Önkormányzat korábbi döntésének megfelelően megvásárolta a Dacia Duster típusú
személygépkocsit. A korábbi önkormányzati személygépkocsi fenntartása rendkívül
költséges, és a kora is már indokolja, hogy nagyon gazdaságtalan. 1996. októberi gyártású az
OPEL Astra, felajánlotta a Polgárőr Egyesületnek, azonban nem fogadták el, inkább a
polgárőrök saját gépkocsival oldják meg a feladataikat. Amennyiben Polgárőr Egyesület tartja
fenn a gépkocsit akkor is meg kell fizetni a cégautó adót.
Sütőné Kővágó Margit – képviselő – utánajárt a kérdésnek, a bejegyzett Polgárőr
Egyesületnek is meg kell fizetni az adót, de az Országos Polgárőr Szövetség utólag megtéríti
azt. A bejegyzett egyesület esetében van ez így.
Nagy András – polgármester – több variáció merült fel a kérdésben, hogyan lehet ezt a
gépkocsit hasznosítani. Az egyértelmű, hogy az Önkormányzat nem kívánja fenntartani.
Felmerült, hogy a Falunapon kisorsolják, azonban közjegyző jelenlétében tehetnék, ami
nagyon megdrágítja az eljárást. Másik lehetőség hogy értékesítik, házon belül, önkormányzati
dolgozónak felajánlják megvételre, vagy külső személynek adják el az autót. Amennyiben
eladják a gépkocsit, az árát felajánlhatják a Polgárőr Egyesületnek. Egy ilyen korú
gépkocsiért hozzávetőlegesen 150 e Ft vételár a reális elvárás.
Hajagos-Tóth István – képviselő – támogatja az értékesítést. Nem kell lebecsülni ezt a
gépkocsit, van igény kis értékű, olcsó személygépkocsikra a használt autó piacon.
Patyi Norbert – alpolgármester – támogatja a gépkocsi értékesítését, azonban először
legyen meg a bevétel, majd a későbbiekben döntenek arról, milyen célra használják fel a
bevételt.
Nagy András – polgármester – Javasolja, hogy a Képviselő-testület értékesítésre jelölje ki
az OPEL ASTRA típusú személygépkocsit. Hatalmazza fel a polgármestert, hogy az
értékesítés érdekében a szükséges lépéseket tegye meg.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:

34

77/2015. (IV. 23.) határozat
OPEL Astra Személygépkocsi
értékesítése
Határozat

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Jászszentlászló Önkormányzat tulajdonában
lévő OPEL Astra típusú személygépkocsit értékesítésre
kijelöli.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
értékesítés tárgyában a szükséges lépéseket tegye meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. július 31.

20. Napirendi pont
Egyebek.
20/1 Döntés Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek. Az írásos előterjesztés
anyagát az ülés megkezdése előtt kiosztották.

Valentovics Beáta – jegyző – Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztálya észrevétellel élt az önkormányzat 2015. február 26-án hozott
„Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség” tárgyában hozott képviselőtestületi határozattal kapcsolatban. Ennek alapján az észrevételnek megfelelően az írásos
előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjesztik a képviselő-testület elé.
Nagy András – polgármester – tekintettel a jegyző által felvázolt körülményekre, javasolja
a 7/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat visszavonását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

35

78/2015. (III.26.) határozat
Képviselő-testületi határozat visszavonása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2015. (II. 26.) számú határozatát visszavonja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
Nagy András – polgármester – javasolja elfogadni az előterjesztés szerinti tartalommal és
formában az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről szóló határozati
javaslatot.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
79/2015. (IV. 23.) határozat
Döntés Adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettségről
Hat ározat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 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
2016-2018. költségvetési évekre:

Megnevezés
Helyi és települési
adóból származó bevétel
Az
önkormányzati
vagyon és az önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós
díj és hozambevétel
Tárgyi eszköz és
immateriális
jószág,
részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel
Bírság, pótlék és
díjbevétel

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő három évben
2
2
2
016. év
017. év
018. év
7
7
7
8.468
8.857
5.119
3
.200

3
.375

4
00

3
.350

7
02

4
01
36

Kezességvállalással
illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját
bevételek
összesen
Saját bevételek 50
%-a
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
Előző
év(ek)ben
keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség
Hitel,
kölcsön
felvétele, átvállalása a folyósítás napjától
a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális
tőketartozása

8
2.068

8
2.634

4
1.034

8.870
4

1.317

0

7
3
9.435

0

0
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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
Fizetési kötelezettség
összesen
Saját bevételek 50
%-a csökkentve az összes fizetési
kötelezettséggel

1.034

0

0

0

0

0

0

4

4

3

1.317

9.435

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: folyamatos
20/2 Kővágó Tüzép és Fatelep ingatlan bérbevétele iránti kérelme.

Nagy András – polgármester – Ismertette Kővágó Ferenc a Kővágó Tüzép és Fatelep
tulajdonosának kérelmét, melyben a Tüzép melletti füves területet kívánja bérbe venni állat
legeltetés céljából. Egyeztetett a bérlővel, aki kérelmében is biztosította, hogy az állatok
(lovakról van szó) emberhez és gépkocsi forgalomhoz vannak szokva, nem ijedősek. Az
állatok legelő területét villanypásztor segítségével biztosítaná, a balesetek megelőzése az ő
felelőssége.
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Javasolja, adják bérbe a kért területet azzal a kikötéssel, hogy amennyiben befektető
érdeklődik a fenti terület után, azonnal felbonthatják a bérleti szerződést.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
80/2015. (IV. 23.) határozat
Jászszentlászló 1079/4 hrsz. terület bérbe
adása.
Hat ározat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Jászszentlászló 1079/4 hrsz alatt található területet bérbe adja Kővágó
Ferenc bérlő részére.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben befektető kívánja a
területet megvásárolni a bérleti szerződést azonnal felbontják.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 15. szerződés megkötésére
20/3 Döntés tanyagondnoki gépkocsi beszerzése tárgyában
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy megjelent a
Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről.
A pályázatot 2015. május 4. és 2015. május 13. közötti időszak között lehet benyújtani. A
Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ által működtetett tanyagondnoki szolgálat
esetében szolgáltatásfejlesztés szükséges, ezért a rendelet 2. §. (1) bekezdés a.) pontja
(továbbiakban: 1. célterület) alapján új gépjármű beszerzésére nyújt be pályázatot. A
célterület a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki
szolgáltatás ellátásához kapcsolódódik. A tanyagondnoki szolgálat működési területe
Jászszentlászló, a szolgálat az Alapszolgáltatási központ keretei között működik, a Társulás a
fenntartó, ezért a pályázatot a Társulás nyújthatja be.
Képviselő-testület hozzájárul, hogy az MvM rendelet alapján kiírt a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatás
tárgyában a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása, mint fenntartó
pályázatot nyújtson be. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
pályázathoz szükséges forrást Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása
részére rendelkezésre bocsátja a pénzt. Önkormányzat a feladatellátással érintett falugondnoki
szolgáltatást a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásával kötött feladat
ellátási szerződés keretében kívánja működtetni.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
39

81/2015. (IV. 23.) határozat
Felhatalmazás pályázat benyújtására
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulása Társulási Tanács elnökét, hogy a Társulás fenntartásában
működő Alapszolgáltatási Központ tanyagondnoki szolgálata
szolgáltatásnak fejlesztése érdekében új gépkocsi beszerzése
tárgyában pályázatot nyújtson be.
Társulási Tanács a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV.
17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások
részletes feltételiről szóló jogcímen nyújtja be pályázatát
Fenntartó az MvM rendelete 2. §.(1) bekezdés a.) pont kistérségi
közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (1. célterület) jogcímen nyújt
be pályázatot tanyagondnoki mikrobusz, beszerzésére.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
pályázathoz szükséges forrást Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzat Társulása részére rendelkezésre bocsátja a pénzt.
Önkormányzatunk a feladatellátással érintett tanyagondnoki
szolgáltatást a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulásával kötött feladat ellátási szerződés keretében kívánja
működtetni.
Képviselő-testület felhatalmazza a tárulási tanács elnökét a pályázati
dokumentumok elkészítésével, a pályázat benyújtásával.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. május 13-ig pályázat benyújtása.

20/4 Jászszentlászló Közpark használatának engedélyezése a Kihívás napján.

Nagy András – polgármester – Ismertette a Jászszentlászlóért Egyesület kérelmét, melyben
a Kihívás napján 2015. május 20. a Jászszentlászló Közpark használatának engedélyezését
kérik.
Javasolja, Képviselő-testület járuljon hozzá a Jászszentlászlóért Egyesület 2015. május 20.
napján a Kihívás napján térítés mentesen használhassa a Jászszentlászló Közparkot.
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Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:

82/2015. (IV. 23.) határozat
Jászszentlászló Közpark használatának
engedélyezése
Hat ározat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Jászszentlászlóért Egyesület részére 2015. május 20. napján
térítésmentesen biztosítja a Jászszentlászló Közpark használatát.
Képviselő-testület felhatalmazza
engedélyt adja ki érintett részére.

a

polgármestert

a

használati

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
20/5 Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola tetőszerkezetének felújítása.

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a korábbi üléseken
született döntéseknek megfelelően felvette a kapcsolatot a KLIK Kiskunmajsai tankerületének
igazgatójával. Szakértő segítségével számításokat folytattak, melynek alapján 1.010 e Ft éves
megtakarításra lehet számolni a felújítást követően. Levélben kereste meg a tankerület
vezetőjét, melyben tájékoztatta a képviselő-testület elvárásáról, hogy a megtakarítás egy
részét juttassák vissza a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola működési költségeihez
pl gyermekek szakköreinek, rendezvényeinek foglalkozásait finanszírozza. Egyben
tájékoztatta arról is, hogy az épület energetikailag nem felel meg az elvárásoknak, a felújítás
halaszthatatlan. A Tankerület igazgatója válaszában köszönetét fejezte ki, hogy az
Önkormányzat gondot fordít az épület felújítására, azonban az állami intézményfenntartó által
működtetett intézmény minden szükséges eszközt megkap, amely az oktató-nevelő munkához
szükséges és nem áll módjukban a megtakarítást visszaforgatni a működésbe.
Annak ellenére, hogy az Önkormányzat a korábbi tárgyalások eredményeként megkötött
vállalkozói szerződés alapján a tetőszerkezetet újítsák fel.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatás határozathozatal nélkül
tudomásul vette.
20/6 Tájékoztatás háziorvosi körzet működésével kapcsolatban.

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ismételten írásbeli
panasz érkezett Dr. Faddi Zoltán Mihály háziorvos tevékenységével kapcsolatban. Felveszi a
kapcsolatot a háziorvossal – ahogyan már korábban is tette – felhívja a figyelmét, és
tájékoztatja a beérkezett panaszokkal kapcsolatban.
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Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást – határozat hozatal nélkül –
tudomásul vette.
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20/7 Kulturális szervező munkakör betöltése
(Pályázati kiírás a jegyzőkönyv melléklete)

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Bakódiné Tábori
Leonóra a Művelődési Ház munkatársa beadta felmondását. Közalkalmazotti jogviszonya
2015. július 06. napján szűnik meg. Ennek értelmében javasolja, hogy az Önkormányzat a
zavartalan működés érdekében haladéktalanul írjon ki pályázatot kulturális szervező
munkakör betöltésére. A pályázat 2015. május 01. napjától 2015. május 31. napjáig nyújtható
be. A munkakör betöltésének kezdő időpontja 2015. június 08. napja. A pályázati kiírást
közzéteszik a www.kozigallas.gov.hu Honlapon, illetve Jászszentlászló Község hivatalos
Honlapján is.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
83/2015. (IV. 23.) határozat
Kulturális szervező munkakör betöltésére
pályázat kiírása
Hat ározat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
határozat mellékletében szereplő pályázati kiírás szerint kulturális
szervező munkakör betöltésére pályázatot hirdet. A munkakör
betöltésének kezdő időpontja 2015. június 08.
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázati kiírás
közzététele ügyében járjon el.
Felelős: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: pályázati kiírás közzététele 2015. május 01.
20/7 Tájékoztatás Kerékpárút ügyében

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy bejárták a
Kiskunmajsa – Móricgát közötti kerékpárút teljes szakaszát. A karbantartás előre látható
költsége 6 millió forint. Jelentős szakaszon kell a kerékpárút felületét javítani Kiskunmajsai
szakaszon 492 méter hosszan, Jászszentlászlói szakaszon 490 méter hosszan, Móricgáti
szakaszon 2.884 méter hosszan. 59 átjárót újra kell festeni. Mindenképpen el kell végezni a
javítást, hiszen a záró ellenőrzés amennyiben hiányosságokat állapít meg, a pályázati összeg
10%-át 30 millió forint visszakövetelhetnek.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást – határozathozatal nélkül –
tudomásul vette.
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20/8 Kitüntetett személyének kiválasztása

Nagy András – polgármester – elmondta a közelgő Falunapon kerül átadásra a
Jászszentlászló Községért Kitüntetés. Kérte a képviselőket a soron következő testületi ülésen
a kitüntetettek személyére tegyenek javaslatot.
Mivel több felvetés nem hangzott el az ülést berekesztette.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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