JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 25-én
14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András
Patyi Norbert
Dr. Hajagos-Tóth Sándor
Hajagos-Tóth István
Mészáros László
Sütőné Kővágó Margit
Tóthné Frank Anikó

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. A képviselők 100%-a
megjelent, az ülés határozatképes. Az ülés napirendjének a meghívó szerinti napirendet
javasolja elfogadni.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el:

1.

Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (......) önkormányzati
rendelete Jászszentlászló Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének a
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester

2.

Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester

3.

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatási kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester

4.

Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti terembérleti szerződés megkötése.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester

5.

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízott iroda bérbeadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
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6.

Tájékoztatás a temető nyilvántartási programra bekért árajánlatokról.
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Valentovics Beáta jegyző

7.

Tájékoztatás Leader pályázatok benyújtására történő szerződéskötés tárgyában.
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester

8.

Polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester

9.

Polgármester 2018. évi Cafeteria juttatásának jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester

10. Tagsági jogviszony létesítése a 7-Vezér Szociális Szövetkezetben
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
11. A központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
12. Egyebek

1. Napirendi pont
Jászszentlászló
Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...........)
önkormányzati rendelete Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselőtestületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - ismertette Képviselő-testület tagjaival a képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet anyagát.
Tóthné Frank Anikó - képviselő - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Ügyrendi
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadását javasolja.
Nagy András – polgármester - javasolja Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezetet fogadja el.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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2. Napirendi pont
Kiskunfélegyházi Városi
tárgyában döntés.
(Írásbeli előterjesztés)

Kórház

és

Rendelőintézet

támogatási

kérelme

Nagy András – polgármester - Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet
támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Ismertette az előterjesztés anyagát.
Hajagos-Tóth István - képviselő - támogatja a Városi Kórház és Rendelőintézet támogatását.
Nagy András – polgármester - Támogatja az előterjesztésben szereplő A./ határozat tervezet
elfogadását, Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet részére 2018. évre 328.464.Ft támogatás megítélését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
1/2018. (I. 25) határozat
Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi
Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi
Kórház és Rendelőintézet 2018. évi támogatás
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a
Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő
Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet kérelmét, és
a gyermek szakrendelésre
132.414,-Ft
a szemészeti szakrendelésre
52.337,-Ft
a kardiológiai szakrendelésre
116.535,-Ft
mágnes terápiás berendezés beszerzésére
27.178,-Ft
támogatás nyújt 2018. évben a Bács-Kiskun Megyei kórház részére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2018.évi költségvetési
rendelet-tervezetbe történő beépítésre.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. február 15.
3. Napirendi pont
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatási kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Ismertette a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatási
kérelmét.
Mészáros László - képviselő - bejelentette a személyes érintettségét, és nem kíván a
szavazásban részt venni.
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Nagy András - polgármester - támogatja az Egyesület kérelmét, a határozat-tervezetben
szereplő 200.000.-Ft támogatás megítélését. A támogatás a 2018. évi költségvetési rendeletbe
beépítésre kerül.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
2/2018. (I.25.) határozat
Helytörténeti és Faluvédő
Egyesület támogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helytörténeti
és Faluvédő Egyesület (6133 Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.) által
megszervezésre kerülő I. világháború hátországának életét bemutató
kiállításhoz 200.000,-Ft összegű támogatást nyújt.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2018.évi költségvetési
rendelet-tervezetbe történő beépítésre.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. február 28.
4. Napirend pont
Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti terembérleti szerződés megkötése.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - ismertette a terembérleti szerződés megkötése tárgyában
készült előterjesztés anyagát. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés
szerinti tartalommal és formában.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
3/2018. (I. 25.) határozat
Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám
alatti terembérleti szerződés megkötése
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Andego
Tanácsadó Kft-vel (1092 Budapest, Ráday u. 42.) a Művelődési Ház (6133
Jászszentlászló, Kossuth u. 7) helyiségére vonatkozóan bérleti szerződést
köt 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig. A bérleti díj
mértéke 20.000.-Ft/hó
Képviselő-testület felhatalmazza
szerződés megkötésére.

a Polgármestert a módosított bérleti

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal, a bérleti szerződés megkötésére
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5. Napirendi pont
Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízott iroda bérbeadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Bács-Kiskun Megyei Rendőr Főkapitányság 2018. évre
bérbe kívánja venni a Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti irodát.
Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
4/2018. (I. 25.) határozat
Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti
körzeti megbízotti iroda bérbeadása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő Jászszentlászló 410. hrsz-ú ingatlant, mely természetben a
Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti található - melyben a körzeti
megbízotti iroda működik - 2018. évben bérbe adja a Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság részére 13.632,-Ft/negyedév (ÁFA mentes) bérleti
díjért.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. február 15., szerződés megkötésére.

6. Napirendi pont
Tájékoztatás a temető nyilvántartási programra bekért árajánlatokról.
(Szóbeli előterjesztés)
Valentovics Beáta - jegyző - Képviselő-testület korábbi állásfoglalásának megfelelően három
árajánlatot kértek be a temető nyilvántartási programra vonatkozóan. A megkeresések ellenére
egy árajánlat érkezett. Az ajánlatban szereplő program 2000 sírhely kezelésére alkalmas,
kezeli az urnahelyeket is. A szoftver ára 100.000.-Ft. A költségekhez tartozik a temető
felmérése, digitalizálása a sírhelyeknek, parcellázás. A nyilvántartás minden síremlékről fotót
tartalmaz. A nyilvántartás tartalmazni fogja az urnafalat és az urna-sírhelyeket is. Teljes
komplett anyag, korrekt ajánlat. A teljes költség amely tartalmazza a szoftver árát, a komplett
temető felmérést és a képzés árát is 909.500.-Ft. A költség Jászszentlászló Község 2018. évi
költségvetésében beépítésre kerül. A Közös hivatal munkatársa kezeli a programot, a
temetkezési vállalkozó vele tud a nyilvántartásba betekinteni.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat
hozatal nélkül tudomásul vette.
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7. Napirendi pont
Tájékoztatás Leader pályázatok benyújtására történő szerződéskötés tárgyában.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Jászszentlászló
Község Önkormányzata a 2019. évi Falunap megrendezésére pályázatot nyújt be a Leader
pályázatok keretében. A pályázati dokumentáció elkészítése és beadása tárgyában az
Önkormányzat megállapodást kötött a Som-Tan Kft Bábolna Dr. Köves János u. 2.
képviselőjével.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat
hozatal nélkül tudomásul vette.

8. Napirendi pont
A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - ismertette az előterjesztés szövegét. A 2018. évi szabadsága a
mellékelt táblázat szerint került ütemezésre.
Személyes érintettségét bejelentette, és nem kíván szavazni.
Valentovics Beáta - jegyző - javasolja a mellékelt táblázat alapján a polgármester 2018. évi
szabadság ütemezését hagyják jóvá.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
5/2018. (I. 25.) határozat
A polgármester 2018. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy András
polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését jelen határozat
mellékelte szerint jóváhagyja.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a
képviselő-testületet az igénybevételt követően tájékoztassa.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. december 31.
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9. Napirendi pont
Polgármester 2018. évre vonatkozó Cafeteria-juttatása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Az előterjesztést valamennyi képviselő elolvasta. Személyes
érintettségét bejelentette, és nem kíván szavazni.
Valentovics Beáta - jegyző - ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztés anyagát.
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását, mely szerint polgármester 2018. évi cafeteria
juttatásának keretösszege bruttó 200.000.-Ft.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
6/2018. (I. 25.) határozat
Polgármester 2018. évre vonatkozó
cafeteria-juttatása
Határozat
1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy András
polgármester 2018. évi cafeteria juttatásának éves keretösszegét bruttó
200.000,- Ft összegben határozza meg.
2. A főállású polgármester cafetéria juttatásának részletes eljárási rendje
megegyezik a köztisztviselők részére megállapított rendelkezésekkel.
3. Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak
végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2018. évi költségvetésben a
juttatás fedezetét.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2018. február 15.
10. Napirendi pont
Tagsági jogviszony létesítése a 7-Vezér Szociális Szövetkezetben
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - ismertette a 7-Vezér Szociális Szövetkezetben történő tagsági
jogviszony létesítéséről készült előterjesztést. A tagsági jogviszony létesítéséhez nem
szükséges vagyoni hozzájárulás. Támogatja a határozat-tervezet elfogadását.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
7/2018. (I. 25.) sz. határozat
Tagsági jogviszony létesítése a 7-Vezér
Szociális Szövetkezetbe
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti,
hogy a 7-Vezér Szociális Szövetkezet (6133 Jászszentlászló, RégiFélegyházi út 054/14) tagja kíván lenni, és abban rendes tagként részt kíván
venni.
A Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 7-Vezér Szociális
Szövetkezet alapszabályát Jászszentlászló Község Önkormányzata tag
törvényes képviseletében írja alá.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. március 31.
11. Napirendi pont
A központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - ismertette a Képviselő-testülettel a központi orvosi ügyeleti
szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról szóló előterjesztés. Javasolja az előterjesztésben
szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2018.(I.25.) határozat
Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának
finanszírozásáról
Határozat
1. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a központi
orvosi ügyelet feladatának ellátását a SPED-MED Egészségügyi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (6500 Baja, Szőlő u. 68/P. 1/3.) kívánja
megoldani.
2. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(6500 Baja, Szőlő u. 68/P. 1/3.) szerződést kössön a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő Bács-Kiskun Megyei Területi Hivatallal
annak érdekében, hogy a Kft. az ügyeleti ellátás finanszírozását közvetlenül
megkapja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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12. Napirendi pont
Egyebek
(Szóbeli előterjesztések)
12/1 Tájékoztatás fogorvosi ellátás tárgyában.
Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy egyeztetéseket
kezdeményezett a fogorvosi alapellátás tárgyában. Volt egy komoly érdeklődő, néhány
alkalommal egyeztettek is, személyesen megtekintették a rendelőt, végül azonban idő
hiányára hivatkozva nem tudták elvállalni a körzetet. Szegedi vállalkozóról volt szó, a
távolság is megnehezítette a helyzetét. Jelenleg is egyeztetéseket folytat, 2018. február 2.
napján találkozik Dr. Kunsági Elemérrel a Seven Dentists Kft képviselőjével. A Kft a
kiskunfélegyházi rendelőben tudja fogadni a jászszentlászlói és móricgáti lakosokat, ha
megállapodás születik. Nagyon fontos terület a fogorvosi ellátás, ezért mindent megtesz azért,
hogy minél előbb sikerüljön rendezni a kérdést.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat
hozatal nélkül tudomásul vette.
12/2 Tájékoztatás betegszállítás kérdésében.
Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy nagyon nagy
igény van az idősek és betegek körében a betegszállításra, melyet az Önkormányzat
munkatársa biztosít. Ezt a szolgáltatást a házi gondozáson kívül biztosítják. Nagyon komoly
teher ez, hiszen az Önkormányzat munkatársa idejének jelentős részét a betegszállítás tölti ki.
A költségek is emelkednek, ezért a szállítás díját 1.000.-Ft-tal megemelik, így a
Kiskunfélegyházi, Kiskunmajsai utak után a fizetendő díj 2.000.-Ft-ra, a Kecskeméti, Szegedi
út 3.000.-Ft-ra változik. A jövőben szigorúan veszik a rászorultság vizsgálatát, valamint
munkaidőben vállalják csak a betegszállítást. Arra nincs kapacitása az Önkormányzatnak,
hogy munkaidőn kívül biztosítsa a gépkocsit és a gépkocsivezetőt. A betegszállítást egy héttel
az időpont előtt igényelni kell a Közös Hivatalban. Felhívást tesznek közzé a soron következő
újságban, ahol az elhangzottakat leírják.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat
hozatal nélkül tudomásul vette.
12/3 Tájékoztatás - a 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 1. a.) pont szerint
támogatás tárgyában.
Nagy András - polgármester - Jászszentlászló Község Önkormányzata az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be a Tavasz utca
szilárd burkolatú út felújítására. Mivel a pályázatot forráshiány miatt nem támogatták, ezért
az Önkormányzat az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatása keretében megvalósította Tavasz utca burkolat felújítását. 2017. év
végén a 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 1. a.) pont szerint támogatást biztosítottak az
önkormányzatnak. Tekintettel arra, hogy a Tavasz utca burkolat felújítását megvalósították
más jogcím keretében, ezért a Kormány határozat alapján biztosított támogatási forrásból az
Önkormányzat a Géza Fejedelem utca burkolat felújítását kívánja megvalósítani. A szükséges
jognyilatkozatot az Önkormányzat ebben az ügyben megteszi.
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Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat
hozatal nélkül tudomásul vette.
12/4 Tájékoztatás 2018. évi fejlesztési elképzelésekről
Nagy András - polgármester - 2018. évben mindenképpen meg kell oldani az Egészségház orvosi rendelő tető felújítását. Az előzetes számítások szerint 6 millió forint lesz a költsége. A
Ravatalozó tetőszerkezete is felújításra szorul, amelynek várható költsége 7,5 millió forint
lesz. A Petőfi utcában a járdát fel kívánják újítani a Bem utcai szakaszáig. A Rákóczi utcában
a Közösségi ház melletti szabad telek parkosításának költsége várhatóan 5 millió forint lesz.
A pályázatokon kívül előre láthatólag fejlesztésekre 21,5 millió forintot tervez az
Önkormányzat saját forrásból.
Mészáros László - képviselő - az óvoda előtt nagyon komoly gond továbbra is a parkolás.
Ott bővíteni kell a parkolóhelyek számát.
Nagy András - polgármester - az óvoda parkoló bővítésére csak azt követően lesz lehetőség,
hogy a Vasút utcában a csatornarendszer felújításra kerül.
A Művelődési házban a kazánház feletti helyiséget biztosítják a Stúdió helyiségének. 2018.
január 21-én már készítettek felvételt a Kultúra napjáról.
Az Önkormányzat pályázati támogatás keretében tervezi a Bölcsőde bővítését. Azért hogy a
pályázat megjelenésekor azonnal be tudják adni, szükség van tervekre. Tervezéssel Vörös
Tibort bízták meg. Az óvodában az új épületben a tetőtér felé tudnak terjeszkedni, az irodák, a
tanári szoba, a mosókonyha fel kerül a tetőtérbe, ezzel nyernek helyet a földszinten újabb
bölcsődei csoportszobának.
Tájékoztatta a Képviselőket, hogy Baranyi László területvételi szándéka tárgyában egyeztetett
a vállalkozóval. Baranyi László egy mázsát kíván építeni, erre a vállalkozó a legmegfelelőbb
helyszínnek a régi sertésátvevő telepet tartja. Több helyszínt is megmutatott a vállalkozónak,
elsősorban olyan helyet keresnek, ahol nagy hely adott, az úthoz közel van és a lakosságot
sem zavarja. A vállalkozó automata mázsát kíván építeni. Az egyeztetések során a vállalkozó
felvetette, hogy 20 évre bérbe veszi az átvevő telepet, majd az Önkormányzat kedvező áron
vissza vásárolja azt a bérleti időszak végén. Az egyeztetések még folyamatban vannak.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat
hozatal nélkül tudomásul vette.
12/5 Római Katolikus Plébánia támogatása
Nagy András - polgármester - A Római Katolikus Templom részére a toronyóra felújítására
támogatást javasol megítélni. A 2017. évi Adventi ünnepségen a lakosságtól 82.100.-Ft
összegű felajánlás érkezett az óra felújítására, javasolja, hogy ezzel az összeggel megegyező
támogatást biztosítson az Önkormányzat a 2018. évi költségvetés terhére.

10

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
9/2018. (I. 25.) határozat
Római Katolikus Plébánia támogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Római
Katolikus Plébánia részére a Katolikus Templom toronyóra felújítására
82.100,-Ft - azaz Nyolcvankettőezer egyszáz forint - összegű támogatást
nyújt.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2018. évi költségvetési
rendelet-tervezetbe történő beépítésre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződés megkösse.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. február 28.
Nagy András - polgármester - az ülést berekesztette.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző

11

