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Községi Képviselő-testület 
 Jásztelek 
Iktatószám: JT/114-8/2022.  
 

8. 
 
 

A Községi Képviselőtestület 2022. szeptember 20-án tartott soros ülésén hozott 
határozatok 

 
MUTATÓJA 

 
60/2022. (IX.20.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
a Képviselő-testületi ülés napirendjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadásáról 
 
61/2022. (IX.20.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
A két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadásáról  
 
62/2022. (IX.20.) sz. Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
A Jászteleki Százszorszép Óvoda 2021-2022. nevelési évről szóló beszámolójának 
elfogadásáról  
 
63/2022. (IX.20.) sz. Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
a Jászteleki Százszorszép Óvoda 2022/2023. éves munkatervének elfogadásáról 
 
64/2022. (IX.20.) sz. Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
a Jászteleki Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 
9/2022. (IX.21.) számú Önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.08.) rendeletének 
módosításáról  
 
65/2022. (IX.20.) sz. Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati 
fordulójához történő csatlakozásról 

66/2022. (IX.20.) sz. Képviselő-testületi h a t á r o z a t i javaslat:  
a szociális étkezés és házi segítségnyújtást igénybe vevők részére megállapított díjakról  
 
10/2022. (IX.21.) számú Önkormányzati rendelete  
a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról és gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló 9/2003. (VII. 15.) rendeletének módosításáról 
 
67/2022. (IX.20.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
A TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00018 kódszámú „Belterületi belvízelvezető hálózat 
rekonstrukciója Jásztelken” elnevezésű közbeszerzési pályázat kivitelezői feladatokra 
beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

 
 

 
- Készült: 2 példányban –  
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Jásztelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 20- án, 
tartott soros ülésén, mely Jásztelek Szabadság út 71. szám alatt, a Polgármesteri Hivatal 
tanácstermében volt megtartva.  
 
 
Jelen vannak:   
                                          Tóth Nóra    polgármester 
                                          Kovács Nóra   alpolgármester  
                                          Demény Árpád   képviselő  
                                          Fülöp Istvánné              képviselő 
                                          Turóczi Lászlóné   képviselő 
                                          Tuzáné Farkas Katalin                képviselő 
                                          Molnár Ádám                              képviselő 

                              
                                          
Meghívottak közül jelen van:   
   Kiss Csaba                          jegyző 
                                   és a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
 
 
Tóth Nóra polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a Testület 7 tagja jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítőjének Fülöp 
Istvánné és Molnár Ádám képviselőket jelölte ki. A jegyzőkönyv vezetőjének Boros Ferencné 
köztisztviselőt jelölte ki. 
Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése, véleménye, javaslata a napirenddel, a 
jegyzőkönyvhitelesítőkkel kapcsolatosan? 
Mivel kérdés, más javaslat nem érkezett, szavazásra bocsájtotta a napirendet és a jegyzőkönyv 
hitelesítőket. 
 
A képviselők 7 igen egyhangú szavazattal elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítőket és a 
napirendet: 
 
Jásztelek Községi Önkormányzat 
 
60/2022. (IX.20.) sz. Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
 
Képviselő-testületi ülés napirendjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadásáról 
 
Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a napirendi pontokat és a 
jegyzőkönyv hitelesítőket. 
 
Erről értesülnek: 1./ Tóth Nóra polgármester,    Helyben 

              2./ Kiss Csaba jegyző,                Helyben 
                3./ Irattár                                                    Helyben 
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N a p i r e n d : 
 

1. Jelentés a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

            Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 

2. Előterjesztés a Jászteleki Százszorszép Óvoda 2021-2022. nevelési évről szóló 
beszámolójának elfogadásáról  
Előadó: Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezető 
 

3. Előterjesztés a Jászteleki Százszorszép Óvoda 2022/2023. éves munkatervének 
elfogadásáról 
Előadó: Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezető 

 
4. Előterjesztés a Jászteleki Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
Előadó: Tóth Nóra polgármester 

 
5. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.08.) 

           rendeletének módosításáról  
           Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 

6. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozáshoz 
Előadó: Tóth Nóra polgármester 

 
7. Előterjesztés a szociális étkezés és házi segítségnyújtást igénybe vevők részére 

megállapított díjak újra tárgyalásáról 
            Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 

8. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról és   
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 9/2003. (VII. 15.) rendeletének módosításáról 

       Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 

9. Előterjesztés TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00018 kódszámú „Belterületi belvízelvezető 
hálózat rekonstrukciója Jásztelken” elnevezésű pályázat kivitelezési munkálatok 
elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról  
Előadó: Tóth Nóra polgármester 

 
10. Egyebek 

 
 
 
 

1. Jelentés a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

 
Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy a Képviselők elektronikus úton megkapták a 
jelentést. 
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Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése? Mivel nem volt kérdés, szavazásra bocsájtotta a 
jelentést, amelyről az alábbi határozatot hozták: 
 
A képviselők 7 igen szavazattal elfogadták a jelentést, melyről az alábbi határozatokat hozták: 
 
Jásztelek Községi Önkormányzat 
 
61/2022. (IX.20.) sz. Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
 
A két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadásáról  
 
Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a jelentést a két ülés között 
végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a fontosabb 
eseményekről, a szóbeli kiegészítésekkel együtt. 
 
Erről értesülnek: 1./ Tóth Nóra polgármester,    Helyben 

              2./ Kiss Csaba jegyző,                Helyben 
                3./ Irattár                                                    Helyben 
 
 
 

2. Előterjesztés a Jászteleki Százszorszép Óvoda 2021-2022. nevelési évről szóló 
beszámolójának elfogadásáról  

 
Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy a Képviselők elektronikus úton megkapták az 
előterjesztést. Megkérdezte Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezetőt, hogy szeretné e 
kiegészíteni a beszámolót. 
Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezető: Elmondta, hogy 2021-2022. évben elsősorban a 
személyi feltételek okoztak nehézséget. Évvégére ez egy kicsit realizálódott, mert visszajött 
egy óvónő. A dajkák között is volt változás. Egy dajka néni elment, akinek a helyére egy 
Ukrajnából érkezett óvodapedagógus került. Mivel még a diplomája nem honosított, így 
elvállalta ezt az állást. 
Elmondta még, hogy nyugdíjba vonul és április 1. napjától a felmentését tölti, de augusztus 1. 
napjától életbe lépett egy törvény, ami lehetővé teszi a nyugdíjasok tovább foglalkoztatását. A 
Polgármester Asszony és a nevelő testület felkérésére igent mondott, így marad a nyugdíj 
mellett. 
Turóczi Lászlóné képviselő: Elmondta, hogy nagyon részletes volt a beszámoló és olvasta ő 
is, hogy a pedagógusi munkakörbe lehet visszajönni nyugdíjasként. Megkérdezte, hogy 
meddig tervezi. 
Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezető: Elmondta, hogy egyelőre egy évre. 
Tuzáné Farkas Katalin képviselő: Elmondta, hogy gratulálni szeretne az Óvodavezető 
Asszonynak a miniszteri elismeréshez.  
Majd mindenki gratulált. 
Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezető: Elmondta, hogy köszöni szépen. 
Tóth Nóra polgármester: Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése? Mivel nem volt 
kérdés, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselők 7 igen szavazattal elfogadták a beszámolót, melyről az alábbi határozatokat 
hozták: 
 
Jásztelek Községi Önkormányzat 
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62/2022. (IX.20.) sz. Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
 
A Jászteleki Százszorszép Óvoda 2021-2022- es nevelési évről szóló beszámolójának 
elfogadásáról  
 
Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta, majd elfogadta a Jászteleki 
Százszorszép Óvoda 2021-2022-es nevelési évről szóló beszámolóját, az intézményvezető és 
a dolgozók munkájának elismerése mellett. 
 
Erről értesülnek: 1./ Jászteleki Százszorszép Óvoda                     Jásztelek, Szabadság út 57. 
                               2./ Tóth Nóra polgármester,    Helyben 

              3./  Kiss Csaba jegyző,                Helyben 
        4./ Irattár 
 
 
 

3. Előterjesztés a Jászteleki Százszorszép Óvoda 2022/2023. éves munkatervének 
elfogadásáról 

 
 
Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy a Képviselők elektronikus úton megkapták az 
előterjesztést. Megkérdezte Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezetőt, hogy szeretné e 
kiegészíteni. 
Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezető: Elmondta, hogy a munkaterv a jogszabályi 
változásokat követi. 
Tóth Nóra polgármester: Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése? Mivel nem volt 
kérdés, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselők 7 igen szavazattal elfogadták az előterjesztést, melyről az alábbi határozatokat 
hozták: 
 
Jásztelek Községi Önkormányzat 
 
63/2022. (IX.20.) sz. Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
 
a Jászteleki Százszorszép Óvoda 2022/2023. éves munkatervének elfogadásáról 
 

Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 
Jászteleki Százszorszép Óvoda 2022/2023. évi munkatervét elfogadja. 
 
 
Erről értesülnek: 1./ Jászteleki Százszorszép Óvoda                     Jásztelek, Szabadság út 57. 
                               2./ Tóth Nóra polgármester,    Helyben 

              3./  Kiss Csaba jegyző,                Helyben 
        4./ Irattár 
 
 

4. Előterjesztés a Jászteleki Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
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Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy a Képviselők elektronikus úton megkapták az 
előterjesztést. Megkérdezte Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezetőt, hogy szeretné e 
kiegészíteni. 
Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezető: Elmondta, hogy szintén a jogszabályi változások 
miatt kellett frissíteni és a 6 órai nyitás 6 óra 30 percre változna, mert a tapasztalat azt 
mutatja, hogy 7 óra előtt nem viszik a gyermekeket az óvodába, valamint elmondta, hogy a 
szülői közösség elnöke Pintér Anita helyett Mészáros Ivett lett. 
Tóth Nóra polgármester: Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?  
Mivel nem volt kérdés, szavazásra bocsájtotta az előterjesztést, melyről az alábbi határozatot 
hozták:  
 
A képviselők 7 igen szavazattal elfogadták az előterjesztést, melyről az alábbi határozatot 
hozták: 
 
Jásztelek Községi Önkormányzat 
 
64/2022. (IX.20.) sz. Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
 
a Jászteleki Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 

Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 
Jászteleki Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
elfogadja. 
 
Erről értesülnek: 1./ Jászteleki Százszorszép Óvoda                     Jásztelek, Szabadság út 57. 
                               2./ Tóth Nóra polgármester,    Helyben 

              3./  Kiss Csaba jegyző,                Helyben 
        4./ Irattár 
 
 
 

5. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.08.) 
           rendeletének módosításáról  
 
Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy a Képviselők elektronikus úton megkapták az 
előterjesztést. Felkérte Molnár Ilona vezető pénzügyi főtanácsost, hogy tájékoztassa a 
képviselőket az előterjesztéssel kapcsolatban.  
Molnár Ilona vezető pénzügyi főtanácsos: Röviden ismertette a képviselőket a rendelet 
módosítással kapcsolatban.  
Tóth Nóra polgármester: Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?  
Mivel nem volt kérdés, szavazásra bocsájtotta az előterjesztést, melyről az alábbi rendeletet 
alkották:  
 
A képviselők 7 igen szavazattal elfogadták az előterjesztést, melyről az alábbi rendeletet 
hozták: 
 
Jásztelek Községi Önkormányzat 
 
9/2022. (IX.21.) számú Önkormányzati rendelete  
 
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.08.) rendeletének 
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módosításáról  
 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként megtalálható.) 
 
Erről értesülnek:        1./ Tóth Nóra polgármester,    Helyben 

                     2./ Kiss Csaba jegyző,                Helyben 
                      3./ Irattár      Helyben 
 
 
 

6. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozáshoz 
 

Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy a Képviselők elektronikus úton megkapták az 
előterjesztést. Hasonlóan az előző évekhez, 2023. évi pályázati fordulóhoz is lehet 
csatlakozni. Javasolja a csatlakozást. 
Molnár Ádám képviselő: Megkérdezte, hogy mennyi lehet ez összegszerűen éves szinten? 
Turóczi Lászlóné képviselő: Elmondta, hogy nem sok. 
Tuzáné Farkas Katalin képviselő: Javasolja a csatlakozást. 
Tóth Nóra polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés a javaslattal kapcsolatban? Mivel 
nem volt kérdés, szavazásra bocsájtotta a javaslatot, melyről az alábbi határozatot hozták:  
 
A képviselők 7 igen szavazattal elfogadták az előterjesztést, melyről az alábbi határozatot 
hozták: 
 
Jásztelek Községi Önkormányzat 
 
65/2022. (IX.20.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati 
fordulójához történő csatlakozásról 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójában 
való részvételről és a 2023. évi „A” tipusú és „B” tipusú pályázat kiírásáról és elbírálására 
meghatározott szempontokról 

 
Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/ bekezdés b./ alapján figyelemmel a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 12/2001. / IV. 28. / 
OM. számú rendeletében foglaltakra 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozását 
kinyilvánítja. A felsőoktatási hallgatók („A”) típus és felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok („B”) típus számára kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződései Feltételekben Foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
Jásztelek Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve a 
2023. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati („A”) típusú és („B”) 
típusú pályázatot a melléklet szerinti tartalommal. 
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati („A”) típusú és („B”) típusú pályázatra az 
Önkormányzat a 2023. évi költségvetés terhére 200.000,- forintot különített el. 
 
Erről értesülnek:  

1./ Tóth Nóra Polgármester,     Helyben 
    2./ Dr. Dinai Zoltán Jegyző,     Helyben 
   3./ Irattár,       Helyben 
   4./ Hirdetmény útján – lakosság 

 
 

7. Előterjesztés a szociális étkezés és házi segítségnyújtást igénybe vevők részére 
megállapított díjak újra tárgyalásáról 
 

Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy a Képviselők elektronikus úton megkapták az 
előterjesztést. Azért kell újra tárgyalni, mert a szociális étkezés és házi segítségnyújtásban 
ellenőrzés volt és az étkezés kiszállításának díját jogszabálysértőnek találták. Nem lehet 
feltüntetni és elszámolni, ezért azt kérték, hogy legyen beleépítve az étkezés térítési díjába. 
Megkérdezte, hogy van e kérdés a javaslattal kapcsolatban? Mivel nem volt kérdés, 
szavazásra bocsájtotta a javaslatot, melyről az alábbi határozatot hozták:  
 
A képviselők 7 igen szavazattal elfogadták az előterjesztést, melyről az alábbi határozatot 
hozták: 
 
Jásztelek Községi Önkormányzat 
 
66/2022. (IX.20.) sz. Képviselő-testületi h a t á r o z a t i javaslat:  
 
a szociális étkezés és házi segítségnyújtást igénybe vevők részére megállapított díjakról  
A Jászsági Szociális Alapszolgáltatási Központ Jásztelek községben a szociális étkeztetésért 
fizetendő térítési díjak mértékét 2022. október 01. napjától – a 2008. január 1-től érvényes 
28.500 Ft-os nyugdíjminimumot figyelembe véve – az alábbiak szerint rendeli el 
megállapítani: 
 

- Akinek rendszeres havi jövedelme nem haladja a nyugdíjminimumot 0 Ft. 
- Akinek rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a között van 

840,- 
- Akinek rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja 940,- 
- A kiszállításért az Önkormányzat díjat nem számol fel 
- A házi segítségnyújtás díja 200,- Ft/óra. 

  
Erről értesül: 

1.) Tóth Nóra polgármester                         helyben 
2.) Kiss Csaba jegyző                                     helyben 
3.) Képviselő- testület tagjai                         helyben 
4.) Jászsági Szociális Alapszolgáltatási Központ     5121 Jászjákóhalma, Wesselényi út 12. 
5.) Irattár                            helyben 
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8. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról és   
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 9/2003. (VII. 15.) rendeletének módosításáról 
 

Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy a Képviselők elektronikus úton megkapták az 
előterjesztést. Az Innoven Kft. szeptember 1. napjától 47%-os emelést hajtott végre. A 
rendelet mellékletéből is látszik, hogy milyen nagymértékű az emelés az elmúlt évekhez 
képest, mert most az óvodás gyermekek étkezése naponta bruttó 1610,- Ft, az iskolás 
gyermekeké pedig 1854,- Ft-ba kerül. Utoljára 2012-ben volt emelve az étkezés díja, ami 
akkor 350,- Ft- ba lett megállapítva és most úgy gondolja, hogy legalább 8-900,- Ft-ra meg 
kellene emelni, de még így is sokkal kell pótolni. Havi szinten ez eddig 1,2 millió forint volt, 
ami most 6 millió forintra ugrott fel. Éves szinten ez akkora összeg, hogy képtelenség 
kitermelni. Azt nem tudja, hogy központilag lesz e támogatás vagy segítség, de minden 
önkormányzat ezzel küzd, egyelőre nem tudni mi lesz. 
Turóczi Lászlóné képviselő: Megkérdezte, hogy mennyi gyerek étkezése fizetős? 
Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezető: Elmondta, hogy az óvodában tavaly csak 1 gyermek 
után fizettek. Az idén lehet, hogy nincs is olyan gyermek. 
Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy az iskolába jelenleg 102, az óvodába 73 gyermek 
jár és kb. 100 gyerek után nem fizetnek térítési díjat. 
Turóczi Lászlóné képviselő: Megkérdezte, hogy az állam akkor is annyit ad hozzá, ha 350 Ft 
a díjunk és akkor is, ha 900? 
Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy a normatíva nem emelkedett. 
Turóczi Lászlóné képviselő: Megkérdezte, hogy akkor ettől nem függ? 
Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy nem. 
Molnár Ilona vezető pénzügyi főtanácsos: Elmondta, hogy azt még nem tudták 
megmondani, hogy az idei év ilyen mértékű emelése miatt lesz e, vagy, hogy lesz e 
kompenzálva. 
Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezető: Megkérdezte, hogy másik szolgáltatót nem lehet 
választani? 
Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy már érdeklődött más szolgáltatónál is, de azonos 
árszinten próbálnak dolgozni. 
Molnár Ádám képviselő: Elmondta, hogy ez az összeg 1 hónapra vetítve majdnem 40.000,- 
Ft. 
Turóczi Lászlóné képviselő: Elmondta, hogy például a katolikus iskolába nem adnak 
támogatást hozzá, de itt az önkormányzat jó sokat tesz hozzá, hogy ne annyi legyen a díj. 
Molnár Ilona vezető pénzügyi főtanácsos: Elmondta, hogy eddig is úgy volt, hogy a 
nyersanyagot fizette a szülő és az ÁFÁ-t. Így most az óvodánál 966,-, az iskolánál pedig 
1113,- forintra jön ki, de az ÁFÁ-t az önkormányzat befizeti a NAV felé, így az iskola nettó 
876,-, az ovi meg nettó 761,- Ft. 
Turóczi Lászlóné képviselő: Elmondta, hogy csak abban tudnak reménykedni, hogy az 
Államtól segítséget kapnak hozzá. 
Kiss Csaba jegyző: Elmondta, hogy ez nem helyi probléma. 
Tóth Nóra polgármester: Javasolja akkor az eddigi 350,- forintot az iskola esetében 1.113,-, 
az ovi esetében 966,- forintra emelni.   
Megkérdezte, hogy van e valakinek még kérdése, véleménye, más javaslata?  
Mivel nem volt kérdés, szavazásra bocsájtotta az előterjesztést, melyről az alábbi rendeletet 
alkották:  
 
A képviselők 7 igen szavazattal elfogadták az előterjesztést, melyről az alábbi rendeletet 
hozták: 
 
Jásztelek Községi Önkormányzat 



 
 

78 
 

 
10/2022. (IX.21.) számú Önkormányzati rendelete  

 
a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról és   gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló 9/2003. (VII. 15.) rendeletének módosításáról 

 
       (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként megtalálható.) 
 
Erről értesülnek: 1./ Tóth Nóra polgármester,    Helyben 

              2./ Kiss Csaba jegyző,                Helyben 
               3./ Irattár      Helyben  

 
 
 

9. Előterjesztés TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00018 kódszámú „Belterületi belvízelvezető 
hálózat rekonstrukciója Jásztelken” elnevezésű pályázat kivitelezési munkálatok 
elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról  
 
 

Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy a Képviselők elektronikus úton megkapták az 
előterjesztést. A TOP- os pályázaton belül a belvízelvezető hálózat rekonstrukciójára kiírt 
közbeszerzési eljárásnak a kivitelezővel kapcsolatos kiválasztásának elbírálása. Határidőn 
belül beérkezett 4 db ajánlat, amiből az egyik érvénytelen.  
Röviden ismertette az ajánlatokat. 
Turóczi Lászlóné képviselő: Megkérdezte, hogy a legjobb ajánlattevő a környéken hol 
dolgoztak? 
Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy nagyon sok referenciája van, többek között 
Szolnokon is dolgoztak. 
Molnár Ádám képviselő: Elmondta, hogy régi cég, 1995. évben alapították. 
Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy név szerint kell szavazni, majd felkérte a Jegyző 
Urat a név szerinti szavazás lebonyolítására. 
Kiss Csaba jegyző: Elmondta, hogy ABC sorrendben fogja felolvasni a képviselők névsorát 
és egyértelmű „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavazhatnak. 
A név szerinti szavazásról szóló jegyzőkönyv a képviselő- testületi jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
Felolvasta a képviselők nevét sorban, majd tájékoztatta a polgármestert a szavazás 
eredményéről. 
Tóth Nóra polgármester: Megállapítja, hogy a név szerinti szavazás alapján a jelenlévő 7 
képviselő „igen” szavazatával a határozati javaslatot a képviselő-testület elfogadta, melyről az 
alábbi határozatot hozták:  
 
A képviselők 7 igen szavazattal elfogadták az előterjesztést, melyről az alábbi határozatot 
hozták: 

 
Jásztelek Községi Önkormányzat 
 
67/2022. (IX.20.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
 
A TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00018 kódszámú „Belterületi belvízelvezető hálózat 
rekonstrukciója Jásztelken” elnevezésű közbeszerzési pályázat kivitelezői feladatokra 
beérkezett árajánlatok elbírálásáról 
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Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértve a Bíráló 
Bizottság előterjesztésével, azzal azonos tartalommal, név szerinti szavazással az alábbiak 
szerint döntött a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00018 azonosítószámú „Belterületi belvízelvezető 
hálózat rekonstrukciója Jásztelken” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban a nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztásáról. A név szerinti szavazásról külön jegyzőkönyv készült, mely 
a határozat mellékletét képezi. 

 
1. A TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00018 azonosítószámú „Belterületi belvízelvezető hálózat 

rekonstrukciója Jásztelken” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban négy kivitelező 
nyújtott be ajánlatot, melyből három volt érvényes. Az ajánlattételi felhívás 
rendelkezései szerint a jelen közbeszerzési eljárásban Jásztelek Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a legjobb ár-érték szerint bírálja el az érvényes 
ajánlatokat. 
 

2. Érvényes ajánlatot tevők ajánlatai: 
 

I. számú ajánlat: 
KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. - Jász-Terra Mélyépítő 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők 
KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft.,  
4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 14.  
Adószám: 11896447-2-15 

Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,  
1089 Budapest, Kőris Utca 9.2.em.20.ajtó  
Adószám: 13634405-2-42 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint): 129.990.556.- 

II. számú ajánlat 
VIZÉP-KÖR Kivitelező, Szolgáltató és Kereskedelmi  Kft.  
Ajánlattevő székhelye: 5000 Szolnok, Körte utca 1/B. 
Adószáma: 11273626-2-16 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint): 128.967.728.- 
 

III. számú ajánlat 
Ajánlattevő neve: GEOGÉP Építőipari Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 5100 Jászberény, hrsz. 2413/2 
Adószáma: 10626038-2-16 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint): 138.783.098.- 

 
3. Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a TOP-PLUSZ 

2.1.3-16-JN1-2021-00018 kódszámú „Belterületi belvízelvezető hálózat 
rekonstrukciója Jásztelken” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezői feladatokra a 
kiírt pályázat nyertesének a legkedvezőbb ajánlatot adó VIZÉP-KÖR Kivitelező, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. /5000 Szolnok, Körte utca 1/B. Adószám: 
11273626-2-16/ bízza meg. 
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4. A második legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában a KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. (4400 
Nyíregyháza, Bujtos utca 14.) - Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. (1089 Budapest Kőris Utca 9. 2. em. 20. ajtó) közös ajánlattevők nyújtották be, 

 

Továbbá felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Tóth Nóra   – polgármester 
 

Erről értesülnek: 1.) Tóth Nóra polgármester                      Helyben 
                               2.) Kiss Csaba jegyző                              Helyben 
                               3.) Képviselő testület                                    Helyben 
                                  4.) Sansz Projekt Iroda Bt.                            5100 Jászberény, Blénessy J. u. 24/F. 

                     5.) Irattár                                                        Helyben 
 
 
Tuzáné Farkas Katalin képviselő: Elmondta, hogy egy dolgot szeretne ezzel a napirendi 
ponttal kapcsolatosan kiemelni. Hiányolja, hogy sem a pályázás időszakában, se, amikor 
megnyerte az önkormányzat a pályázatot szélesebb körben nem lett ismertetve a lakossággal. 
Az újságban olvasták, hogy mennyit és mire nyert a település, de ennél többet nem tudnak, 
pedig érdekli őket. 
Turóczi Lászlóné képviselő: Elmondta, hogy nem tudja mikor kezdik el a munkálatokat, de 
jóval előbb tájékoztatni kell a lakosságot, hogy melyik utcákban, hol kezdik. 
Molnár Ádám képviselő: Elmondta, hogy arról is tájékoztatni kell az utcák lakóit, hogy ezek 
a munkálatok mivel járnak. Például, hogy az autókkal ki kell állni stb. 
Turóczi Lászlóné képviselő: Megkérdezte, hogy mikor kezdik? 
Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy jövőre és természetesen időben tájékoztatva lesz 
mindenki. 
  
 
 

10. Egyebek 
 
 
Tóth Nóra polgármester: Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?  
Molnár Ádám képviselő: Elmondta, hogy annál a Vadász Társaságnál, ahol ő tag van egy 
vadászkutya vizsgáztató ember, aki az önkormányzat tulajdonában lévő, a faluból kiérve jobb 
oldalon található, úgymond árokszerűséget ki szeretné bérelni. Kitakarítaná, rendbe tenné, 
hogy a kutyákkal ott tudna gyakorolni. 
Molnár Ilona vezető pénzügyi főtanácsos: Elmondta, hogy egy KFT. bérelte, de már évek 
óta nem fizettek. 
Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy nem is tudták utolérni, de ha sikerül és letudják 
zárni, akkor minden további nélkül. 
Molnár Ilona vezető pénzügyi főtanácsos: Elmondta, hogy nagy erőfeszítéseket tettek a 
keresésükre és nem válaszoltak. 
Tóth Nóra polgármester: Elmondta, hogy megnézik a módját, hogy tudják felbontani és 
utána nincs akadálya. 
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Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?  
Mivel nem volt több kérdés, az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 
Tóth Nóra                          Kiss Csaba 

           polgármester                    jegyző 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 

 
               Fülöp Istvánné                                                                          Molnár Ádám 
                  képviselő                                                                                    képviselő                           
      


