Jegyzőkönyv
Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019.
szeptember 26-án 14 00 órakor megtartott soron következő, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Nagy András polgármester
Patyi Norbert alpolgármester
Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő
Hajagos-Tóth István képviselő
Mészáros László képviselő
Sütőné Kővágó Margit képviselő
Tóthné Frank Anikó képviselő
Valentovics Beáta jegyző

.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek a Kiskunmajsai konzorcium által vezetett
humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázat
megvalósításáról
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármestere
Meghívott: Bozókiné Veszelovszki Szilvia
2.

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

3. Járda felújítási pályázat elbírálása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
4. Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
5. Tájékoztató a polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének végrehajtásáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
6. Javaslat Jászszentlászló községben működő szavazókörök szavazatszámláló
bizottság póttagjainak megválasztására
(Írásbeli előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
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7. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
8. Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító
4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2019. (…...)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármestere
9. Egyebek.
1. Napirendi pont.
Beszámoló az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek a
Kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben”című pályázat megvalósításáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – Az előző Képviselő-testületi ülésen kérése volt a
képviselőknek, hogy beszéljük a projektről, mert több probléma felmerült, a rendezvények
elszámolását nem látják tisztán. 2019. május 23-án a Green Team Kft képviselője, a
jegyzőnő és Bozókiné, valamint az Önkormányzat képviseletében a polgármester
egyeztették azokat a dolgokat, ami nem a pályázaton belül megvalósítandó. Az
Önkormányzat eljutott arra a pontra, hogy minden részterülethez hozzá kell tenni. Amit a
Green Team nyert közbeszerzésen, ott 15% az övék, ezt el is fogadtuk, hiszen semmi sincs
ingyen. Akkor ért a pofon, mikor a falunap 2.545.000 bruttó ajánlatából, kiderült, hogy
csak 1.110.000 Ft+ Áfa számolható el. Ezt nem kevés vita után vissza tudtuk állítani, hogy
az úgymond lefaragott 1.000.000 Ft-ból 500.000.-ft-ot visszakapunk. Itt ezen a
megbeszélésen azt egyeztettük, hogy a kiállítások 1.153.000.Ft bruttó összegből 850.000
Ft jár, ezt követően ezzel szemben kiderült, hogy csupán 250.000.-Ft lett a vége.
A napirendi ponthoz csatlakozik Bozókiné Veszelovszki Szilvia, akinek átadta a szót.
Bozókiné Veszelovszki Szilvia – kiosztott a Képviselő-testület tagjainak egy kimutatást. A
közbeszerzésre feladott tételeknél, eltéréseket tapasztaltunk, az eredeti költségvetésben
szerepelő adatoktól. Hivatalosan a likviditási tervet, amit együtt összeállítottunk, a
polgármester úr jóváhagyott, elküldtem a gesztornak Kiskunmajsának, ahonnan
visszatelefonáltak, hogy van olyan tétel, amit ennyi pénzből, amit mi beállítottunk nem
lehet megvalósítani, például a Paradicsomfesztivál. Ezért a Kúltudvar összegét
átcsoportosították a Paradicsomfesztiválra. Így nőtt meg 2 millió Ft fölé az összeg, és ezért
nem tudunk pályázatból tartani Kúltudvart. Az egyeztetések során Unginé Hódi Ildikó a
közbeszerzési ajánlatkérő lapokat átküldte pontosításra, ellenőrzésre, de azon összegek
nem szerepeltek. Nem volt lehetőség arra, hogy ezt ellenőrizzük. Én abban a hitben éltem,
hogy a Neki elküldött táblázatból veszi át egy az egyben az összegeket. Ez sajnos nem így
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történt, van közte módosítás. A közbeszerzésben a kifogásolt tételnél, már a nettó összegek
sem stimmelnek. Például a kiállításokra nettó 480 e Ft összeget állítottam be, de 408 e Ft
lett feltüntetve, ez egy számcsere, de –72 e Ft. Nettó 418.110.-Ft az almatúrákra és
kábelekre ez 355.394.-Ft-ra csökkent, mire a közbeszerzési ajánlatra eljutott.
Folytathatnám a sort, mindenütt van minimális csökkentés, nemcsak a 15% veszteséget
kell elkönyvelni, ami a közbeszerzési eljárás során keletkező veszteségként éri az
Önkormányzatot. Két nappal ezelőtt írt e-mailt a Green Team Kft munkatársa. A
megbeszélésen az hangzott el, hogy a közbeszerzési sorokban, ha van is eltérés, az a
lényeg, hogy települési szinten egyezzen a közbeszerzési nettó összeg – 15%. Ez módosult,
és az e-mailban már arról tájékoztattak, hogy ne közbeszerzési tételenként, ne is
településenként figyeljük hogyan teljesülnek az összegek. Egyeztettek a gesztorral és a
Green Team Kft fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzésekről, programszervezésről
maga döntsön. Ez lényegesen eltér attól, amit egyeztettünk korábban. Hét közbeszerzési
tétel van, és ekkor derült ki, hogy 850 e Ft-tal számoltak nettóban a kiállítások
megszervezésére, a kiállítási helyiség világosításával kapcsolatos kiadásokra, catering
költségekre használható 907 e Ft-ról indult a közbeszerzési ár, ebből lejön -15% 771 e Ft.
marad, és nem hajlandók 850 e Ft-ot adni rá, de ez mindhárom költségelemet tartalmazza.
A közbeszerzésben szereplő árak sem azok az árak, amit a likviditási táblában eredetileg
elküldtünk nekik. Vannak más eltérések, például workshop 369 e Ft a nettó összeg, amit
beállítottunk, de az a nettó catering, ők a munkabérrel nem számoltak, ami további 281 e
Ft. A 369 e Ft-ot meghirdették nettó árnak – 15%: 313 e Ft-ból kell kivitelezni a
workshopokat, hozzá tartozó cateringet. 500 e Ft-ra állították be, de a plusz költség, amit
erre a sorra rá kellett tenni, azt visszaveszik a többi tételből. Tiszta kép legyen települési
szinten összevetettem az általuk adott adatokat a közbeszerzési ár – 15%: 4.555 e Ft-ból
kellene gazdálkodni, 112.127 Ft-tal kevesebből tudunk gazdálkodni. Ennyi mínusz, ami a
polgármester közbenjárására kialkudott + 500 e Ft után kialakult.
Nagy András – polgármester – a különbség 112.127 Ft, ez még elfogadható, de azt nem
tudja elfogadni, hogy a kiállításokra 850 eFt helyett 250 e Ft járjon. Elhangzott az, hogy a
Green Team fenntartja a jogot, hogy átcsoportosítson a költségek között, az Önkormányzat
képviseletében polgármesterként fenntartja a jogot, hogy nem írja alá a teljesítésigazolást,
és a Green Team nem kapja a pénzét. Egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy jövő héten
a gesztor és a Green Team munkatársaival egyeztessenek.
Bozókiné Veszelovszki Szilvia – Tájékoztatta a Green Team Kft munkatársát, hogy a
Képviselő-testület mai napon tárgyalja a kérdést.
Mészáros László – képviselő – Akkor a költségeket projekt szinten kell nézni? Ha
Kiskunmajsánál azon a soron kevesebb van, akkor elveszik Jászszentlászlótól?
Bozókiné Veszelovszki Szilvia – Az átcsoportosítás ezt jelenti.
Mészáros László – képviselő – Ezt hogyan lehet kezelni, mit lehet ez ellen tenni, mivel
tudjuk a gesztort szankcionálni.
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Nagy András – polgármester – ezt a Képviselő-testület nem tudja kezelni,
polgármesterként nem írja alá a teljesítésigazolást.
Mészáros László – képviselő – Képviselő-testület utasíthatja a polgármestert, hogy hasson
oda. Ez veszélyes, ezt nem lehet elfogadni. Azt is mondhatjuk, hogy meglopják a falut.
Semmi közünk Kiskunmajsához, gazdálkodjanak a pénzükkel, semmi közünk Szankhoz,
gazdálkodjanak a pénzükkel. Ezt a pénzt nem vihetik oda. Beárazásokat ők csinálták meg
maguk?
Bozókiné Veszelovszki Szilvia – Green Team átárazta a költségvetési táblában szereplő
összegeket. Első átárazás a közbeszerzési ajánlatkérés leközlésekor volt észlelhető. A
gesztor és a Green Team végig egyeztettek minden közbeszerzési tételt, akkor úgy
gondolták, hogy a pályázó nem jól kalkulált, nem tudják annyiból kihozni amennyivel a
pályázó számolt, akkor átszerkesztették, hiszen ők nyerték meg a teljes pályázatnak
közbeszerzését a rendezvényeket illetően. Tehát mozgathatják a sorokat, az ő
fennhatóságuk alá tartozik, hogy hova mennyi pénzt tesznek, mit miből tudnak
megvalósítani.
Beszéltem a Szanki kollégával, és nálunk, más a kivitelezés gyakorlata, mint a többi
településen. Nálunk hét rendezvény van, ami a projekthez tartozik, ebből hatot
előrehaladott állapotban adtunk át, ezért abban maradtunk, hogy a hatot végig is visszük, a
workshop volt, amire hoztak volna előadó, de amikor kiderült, hogy + 200 e Ft-ot
szeretnének átcsoportosítani, akkor kértük hagyják függőben, amíg a Képviselő-testület
nem tárgyalja meg. A többi településen is vannak gondok, Szank fele annyit tud
megvalósítani, mint amit eredetileg betervezett.
Nagy András – polgármester – a falunapi programoknál volt, hogy első felindulásból
nem akartam semmit aláírni. Ekkor felhívott Patkós Zsolt és sikerült vele egyeztetni, hogy
500 e Ft nettó összeggel megemelik a keretet. Akkor elfogadtam ezt.
Mészáros László – képviselő – de ez milyen dolog, hogy verni kell a tamtamot. Ezeknek a
dolgoknak automatikusan kellene működniük. Ha nem teszem szóvá, akkor nem találnak
megoldást erre. De ez hogy lehet? Megnézik, és mégis van rá pénz?
Patyi Norbert – képviselő – Szerződést kell bontani és mehet mindenki.
Valentovics Beáta – jegyző – A korrektség hiányát érezzük. Sorok között lehet
átcsoportosítani? A projekt szerint a kiállításokra 850 e Ft volt, bekerült a világítás, ki
árazta be 418 e Ft-ra. Hány lámpát jelent? Én láttam a projekt lapokat, az szerepelt benne,
hogy catering, kiállítás szervezése, 8 db almatúra és kábelek. Innen hogyan ment tovább a
folyamat? Ki mondta, hogy mennyi lámpatest kell, és ki árazta be?
Bozókiné Veszelovszki Szilvia – 418 e Ft világításra a Bőrös Antal felmérése alapján lett
beárazva. Egyeztettem erről Mészáros Lászlóval és Nagy András polgármesterrel. Három
lehetőség közül ez volt a legjobb verzió, beírtam a likviditási tervbe, és ezt küldtem el
Kiskunmajsára a Gesztornak.
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Valentovics Beáta – jegyző – Ha ilyen bizonytalan, nem veszem meg a világítást. Ha hat
hónapig nem csináltak meg semmit, akkor lehetett volna még várni egy hónapot. 850 e Ft
a projekt összegéből a kiállításra, akkor azt tudom mondani, hogy nem kell 122 e Ft-ért
pogácsa, nem kell világítás 418 e Ft-ért, csak 300 e Ft-ért, és akkor a keletkező pluszt át
tudtam volna rakni. Ha ezt korrekten közlik.
Nagy András – polgármester – végig kell vinni az EFOP-ot, sajnos sok buktató van
benne. Minden tételt végig fog nézni, ő lesz a projekt gazda. A gesztor és a Green Team
azt hiszi mindent megtehet, talán egy polgármesterrel nem merik megtenni.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – az EFOP december 31-ig tart. Nem sok idő van a
megvalósításra.
Valentovics Beáta – jegyző – mikor kerül sor a workshopokra, a szűrővizsgálatokra, a
pszichológus előadásár, és a csillagászati előadásokra? Mit jelent, hogy előrehaladott
állapotban adtuk át? Ezek a programelemek mikor valósulnak meg? Olyan rendezvény
nem lesz, amit kifizetünk, és nem valósul meg?
Bozókiné Veszelovszki Szilvia – ezek a rendezvények megvalósulnak az év végéig.
Reméli, a lakosság sem fárad el, és részt vesznek a programokon. Információt hallott, hogy
esetleg a megvalósítást kitolják 2020. augusztus 31-ig, de ez nem hivatalos.
Nagy András – polgármester - Javasolja, hogy egyeztetést folytasson az Önkormányzat
a gesztorral és a Green Team Kft képviselőjével, valamint Unginé Hódi Ildikóval. Az
Önkormányzat határozottan kiáll azon álláspontja mellett, hogy további módosításokhoz,
költségelem csökkentéshez, átcsoportosításhoz nem járul hozzá.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
112/2019. (IX. 26.) számú határozat
EFOP-1.5.3-16-2017-00009 pályázatról beszámoló
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-00009
Humán
szolgáltatások
fejlesztése
térségi
szemléletben
–
kedvezményezett térségek a Kiskunmajsai konzorcium által vezetett
humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben+ című pályázatban
egyeztetést kezdeményez Kiskunmajsa Város Önkormányzattal, mint
gesztorral valamint a Green Team Kft-vel, mint a rendezvények
lebonyolításáért felelőssel.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. 10.31.
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2.

Napirendi pont.
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási
csatlakozás
(Írásbeli előterjesztés)

Ösztöndíj

pályázathoz

való

Nagy András – polgármester – ismertette a Bursa Hungarica pályázathoz való
csatlakozásról készült előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
113/2019. (IX. 26.) számú határozat
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj
pályázathoz való csatlakozásról
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020.
évi fordulójához.
Az „A” típusú (két egymást követő tanulmányi félévre) és „B” típusú
(hat egymást követő tanulmányi félévre) pályázati kiírás közzétételét
elrendeli.
Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2019. október 2. napja. A
pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 5. napja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. október 2.,Csatlakozási nyilatkozat beküldése
2019. november 5., Pályázatok benyújtása

3.

Napirendi pont.
Járda felújítási pályázat elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – ismertette a járda felújítási pályázat előterjesztés tartalmát
Képviselő-testület tagjaival. Egy fő nyújtott be kérelmet Kurucz Sándorné Jászszentlászló,
Vasút u. 29. szám alatti lakos 20 fm járdaszakasz felújítását kívánja megvalósítani. A
szükséges fedezet rendelkezésre áll, támogatja a járda felújítási támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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114/2019. (IX.26.) számú határozat
Járda felújítási pályázat elbírálása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kurucz
Sándorné Jászszentlászló, Vasút u. 29. szám alatti lakos járdafelújítását
80.000.-Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletben
felsorolt személlyel a támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. október 11., megállapodások megkötésére
4.

Napirendi pont.
Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – Továbbra is fennáll az a helyzet, hogy a Jászszentlászlói
szennyvíztisztító telep a kapacitását meghaladó igénybevételnek van kitéve, ezért
számtalan hiba jelentkezik a működés során. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft
nem hajtja végre a szükséges fenntartási munkákat sem, nemhogy nem hajtja végre a
szükséges fejlesztéseket. Külön bonyolítja a helyzetet, hogy Szank község ugyanannyi
szennyvizet termel, mint Jászszentlászló. A csatlakozáskor, amikor még a Közmű Kft volt
az üzemeltető, azzal hidalták át ezt a helyzetet, hogy a szanki háztartások +10% csatorna
díjat fizettek, ebből a szükséges karbantartást és javítást elvégezték. Ezt a Közmű Kft el is
végezte. Azonban amióta az ivóvíz és a szennyvíz átkerült – központi döntés miatt – a
Kiskunvízhez, erre bizony nem fordítanak megfelelő összeget. A +10% többlet bevételt is
benyelik. Javasolja, hogy 2019. november havi Képviselő-testületi ülésre hívják meg a
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft ügyvezető igazgatóját, mert erre a helyzetre
megoldást kell találni. Addig egyeztet Szank Község Önkormányzatával is. A legjobb az
lesz, ha KEHOP pályázat keretében sikerül egy új szennyvíztisztító telepet építeni, ami
megfelel a megnövekedett igénybevételnek és korszerű.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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115/2019. (IX.26.) számú határozat
Gördülő fejlesztési terv
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászlói Szennyvíztisztító telep működésének kérdésében
egyeztetést kezdeményez Szank Község Önkormányzatával és a
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft üzemeltetővel.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. november 30.

5.

Napirendi pont.
Tájékoztató a polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének
végrehajtásáról.
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a 2019. évi
szabadság ütemezésének végrehajtásáról készült beszámolót.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal
nélkül tudomásul vette.
6.

Napirendi pont.
Javaslat a Jászszentlászló községben működő szavazókörök
szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztására.
(Írásbeli előterjesztés)

Valentovics Beáta - jegyző – ismertette a Jászszentlászló községben működő
szavazókörök szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztásáról készült
előterjesztést.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
116/2019. (IX.26.) számú határozat
Jászszentlászló községben működő szavazókörök
szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Jegyző,
mint helyi választási iroda vezető indítványa alapján - szavazókörök
szavazatszámláló bizottságainak tagjait és póttagjait az alábbiak szerint
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választja meg a 2019. október 13-án megtartandó helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választására:
Póttagok:
Juhász Anikó
Medvegy Mihály Mártonné
Szegesdi András Orbánné
Lakatos Imre Tiborné
Botra Mihály Gáborné
Szalontai Ottó Béláné
Potyesz Józsefné

Jászszentlászló, Móra Ferenc u. 26.
Jászszentlászló, Tavasz u. 30.
Jászszentlászló, Iskola u. 15.
Jászszentlászló, Szent László u. 15.
Jászszentlászló, Tavasz u. 8.
Jászszentlászló, Kossuth Lajos u. 19.
Jászszentlászló, Radnóti u. 9.

Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2019. október 11., kiértesítésre és eskütételre

7. Napirendi pont
Jászszentlászlói
Közös
Önkormányzati
költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Hivatal

2019.

évi

Nagy András - polgármester- a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a
közösen fenntartott Hivatal kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a
határozat-tervezethez.
Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi költségvetésének módosítását.
Nagy András - polgármester - javasolja a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat elfogadását az előterjesztés
szerinti formában és tartalommal.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
117/2019. (IX. 26.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének módosítása
Határozat
Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselőtestületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
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költségvetését megállapító 16/2019.(II.28.) Jászszentlászló és a
11/2019.(II.28.) Móricgát határozatok 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja.
1.)Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselőtestületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetését
82.133.000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülrő l

813.000.- Ft
1.106.000.- Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás
78.313.000.- Ft
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1.901.000.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- beruházások
Határidő:

58.645.000.- Ft
11.771.000.- Ft
10.635.000.- Ft
1.082.000.- Ft

2019. december 31.

Felelősök: Nagy András
polgármester
Valentovics Beáta jegyző

8. Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2019. (…...)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Sütőné Kővágó Margit - pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – pénzügyi bizottság
az előterjesztést megtárgyalta, javasolja, hogy Jászszentlászló Község 2019. évi
költségvetésének módosításáról szóló rendelet tervezetet Képviselő-testület fogadja el.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
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Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
12/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
9. Napirendi pont
Egyebek
9/1 Tájékoztatás
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a szőlőművelésből
származó eredményről. Az önkormányzati szőlő területeken 230q szőlő termett, a bevétel
elmarad a tervezett árbevételtől, ugyanis az átvételi ár rendkívül alacsony 50.-Ft/kg.
Összehasonlításként elmondta, hogy 2013-ban 117.-Ft/kg áron vették át a szőlőt. Az
árbevétel a tervezett 2.000.000.-Ft-tal szemben 1.000.000.-Ft-ban realizálódik. 2020 évre a
szöldszüret után járó támogatást megpályázzák.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvoda teljes
létszámmal működik. Egy fő óvónői pályázat volt kiírva a közelmúltban és a pályázó
igényelt volna szolgálati lakást. Az Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik üres lakással,
és a jövőben mindenképpen pályázni fognak szolgálati lakás felújításra, és a Marosvölgyi
lakást kijelölik erre a célra. Célszerűségből megosztják a telket, az üres terület az iskola
használatában marad, a ház pedig kocsibejáróval az Önkormányzat lakása lesz. A ház rossz
állapotban van, teljesen fel kell újítani, erre pályázati forrást keresnek.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Nagy András – polgármester – a képviselő-testület korábbi ülésén döntött a közvilágítás
felújításáról. A döntés alapján megrendelte a tervezést. Az érintett GreenNovite Kft-nél
már nincs tervező alkalmazásban, ezért Magyarosi Imre tervezőt bízzák meg a tervezéssel.
A tervezés díja 380.000.-Ft + ÁFA.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Nagy András – polgármester – Továbbra is a hulladékszigetekhez hordanak ismeretlenek
különféle hulladékot, ami nem odavaló. Előfordult, hogy libatetemek voltak kidobva. Erre
megoldásként kamerák elhelyezését tartja indokoltnak. Ajánlatot kértek be a Halaspajzs
Kft-től, hogy a meglévő kamera rendszer bővítését milyen költségen tudják elvállalni. Az
ajánlat alapján 1.454.150.-Ft bruttó áron tudnak 4 db kamerát felszerelni. Javasolja,
Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kftvel a vállalkozói szerződést kösse meg. A kamerarendszer bővítésének költsége beépül
Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletébe.
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Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
118/2019. (IX. 26.) határozat
Kamerarendszer bővítése
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy a Halas-Pajzs
Vagyonvédelmi Kft vezetőjével a kamerarendszer bővítésére a
vállalkozói szerződést kösse meg.
A vállalkozói díj 1.145.000.-Ft + ÁFA, a beruházás költsége
Jászszentlászló Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe
beépítésre kerül.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal.
Nagy András – polgármester – Tájékoztatta a képviselőket, hogy a szociális tűzifa
pályázat keretében 134 erdei m3 tüzelőanyagot tudnak kiosztani a rászorulóknak.
Állásfoglalást kérnek a Minisztériumtól és a Nébihtől, hogy a saját fáját az Önkormányzat
kioszthatja-e. Az Önkormányzat erdőgazdálkodó is egyben, hogyan lehet ezt technikailag
lebonyolítani.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Nagy András – polgármester – Tájékoztatta a képviselőket, hogy a konyha felújítás
megnyugtatóan befejeződött. Működik a szellőző, az elmúlt 1,5 hónapban próbaüzemet
tartottak, és minden jól működik.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Jászszentlászlói
Sportegyesület támogatási kérelmét. Az egyesület 700.000.-Ft támogatást kér, működési és
utazási költségek bonyolítására.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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119/2019. (IX. 26.) határozat
Sportegyesület működési támogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete
Jászszentlászlói Sportegyesület
(6133 Jászszentlászló, Vasút u. 9.
adószám: 19972099-1-03;) részére annak működése céljából 700.000,.Ft azaz Hétszázezer forint támogatást biztosít.
Felkéri a polgármestert - Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről szóló 5/2014. (II. 26.) rendelete alapján a megállapodást
kösse meg.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet
„Egyéb Működési célú támogatás áht. kívülre” Civil szervezetek
támogatása előirányzata.
Felelős : Nagy András polgármester
Határidő: 2019. október 10. támogatási szerződés megkötésére
Nagy András – polgármester – Képviselő-testület az utolsó alakalommal ülésezett az
önkormányzati választásokig. Minden képviselőnek, jegyzőnek megköszönte a munkát, és
sok sikert kívánt a választáson.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Patyi Norbert – alpolgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy 2019. október 23-án
Szabadságkoncert néven rendezvény lesz az Önkormányzat szervezésében. A Bikini
együttes lép fel, a belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak.
K. m. f

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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