Jegyzőkönyv
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. május 28-án
15 15 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András

polgármester

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

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta

jegyző

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította az ülés
határozatképes, 7 fő képviselő megjelent az ülésen,
Javasolja az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben fogadja el a képviselő-testület.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - egyetért a polgármester javaslatával és a napirendet az alábbiak szerint
fogadja el:
1. .Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2014. évi költségvetését megállapító 3/2014. (II. 5.) rendeletének módosításáról szóló
/2014. (………..) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
2. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
3. Polgármesteri beszámoló a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulása 2013. évi működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
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4. Polgármesteri beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi
működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
5. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének beszámolója a Közös
Hivatal 2013. évi működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Valentovics Beáta jegyző
6. Egyebek.
7. Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása
(Szóbeli előterjesztés)
Zárt ülés
Előadó: Nagy András polgármester
1. Napirendi pont.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2014. évi költségvetését megállapító 3/2014. (II. 05.) rendelet módosításáról
szóló ./2014. (…….) rendelet-tervezetének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – a költségvetés módosításáról szóló előterjesztés teljes körűen
bemutatja a változásokat, amit az eredeti tervezés óta az önkormányzat meg kíván valósítani.
Hajagos-Tóth István – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselőtestület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést megvitatta, azt elfogadásra javasolja.
Nagy András – polgármester – javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet az
írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014.(V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító
3/2014. (II. 05.) rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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2. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.
Hajagos-Tóth István – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselőtestület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést megvitatta. Elfogadásra javasolja a határozattervezetet.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Nagy András – polgármester - javasolja, hogy az
írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását hagyják jóvá.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
47/2014. (V. 28.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetésnek módosítása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését megállapító
13/2014.(II.04.) együttes hat. (Jászszentlászló) 1. pontját az alábbiak szerint
módosítja.
1.)
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzatok
Képviselő-testülete
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését

a

50.939.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek
- működési célú pénzeszköz átvétel áht-on belülről
Finanszírozási bevételek előirányzata
- intézményfinanszírozás
- előző évi pénzmaradvány

135.000.- Ft
100.000.- Ft
1.339.000.- Ft
45.292.000.- Ft
4.073.000.- Ft
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Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- egyéb működési célú kiadások
- tartalékok
- beruházások

29.609.000.- Ft
8.139.000.- Ft
8.089.000.- Ft
50.000.- Ft
956.000.- Ft
4.096.000.- Ft

Határidő:2014. december 31.
2013. zárszámadást jóváhagyó együttes ülés
Felelősök: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző

3. Napirendi pont
Polgármesteri
beszámoló
a
Jászszentlászló-Móricgát
Önkormányzatok Társulása 2013. évi működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)

Községi

Nagy András – polgármester – Az előterjesztés anyagát kézhez kapták a képviselők,
javasolja, hogy a határozat-tervezetet módosítás nélkül – az előterjesztés szerinti tartalommal
és formában - fogadja el a képviselő-testület.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
48/2014. (V. 28.) határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulása 2013. évi működéséről beszámoló
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: Azonnal
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4. Napirendi pont
Polgármesteri beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2013.
évi működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – Az írásos előterjesztést kézhez kapták a képviselők, teljes
betekintést nyújt a Többcélú Társulás 2013. évi működéséről.
Javasolja, hogy a határozat-tervezetet a képviselő-testület módosítás nélkül – az előterjesztés
szerinti tartalommal és formában - fogadja el.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
49/2014. (V. 28.) határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
2013. évi működéséről beszámoló
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: azonnal.

5. Napirendi pont.
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének beszámolója a
Közös Hivatal 2013. évi működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – Átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.
Valentovics Beáta – jegyző – az írásos előterjesztés anyagát nem kívánta kiegészíteni, kérte a
képviselőket tegyenek fel kérdéseket.
Bozóki Edit – képviselő – elismerésének adott hangot a jegyző által mindig nagyon szép,
gondosan előkészített anyagok készülnek.
Valentovics Beáta – jegyző – megköszönte az elismerést. Egyben köszönetének adott hangot,
amiért a képviselő-testület minden eszköz és egyéb forrás biztosításával segíti a hivatal
munkáját. 2013. évben jelentős átalakításokon esett át a hivatal, megújult a számítógép park,
valamint az irodák bútorzata.
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Nagy András – polgármester - Javasolja a Közös Hivatal 2013. évi működéséről szóló
határozat-tervezetet az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
50/2014. (V. 28.) határozat
Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi működéséről a beszámoló
Határozat
Jászszentlászló Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászszentlászló
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 23.)
önkormányzati rendelete 59. §. (2) bekezdése alapján a jegyző által készített
a Hivatal munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző

6. Napirendi pont.
Egyebek
6/1 Közbeszerzési terv jóváhagyása
Valentovics Beáta – jegyző –tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján éves összesített
közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. Mivel
jelenleg közbeszerzést érintő beruházásról nincs tudomásuk, ezért a közbeszerzési terv
nemlegesen kerülne elfogadásra. Ha közbeszerzési eljárás válik szükségessé, akkor a
közbeszerzési tervet módosítani kell.
Nagy András – polgármester – a jegyző tájékoztatása alapján javasolja, hogy
Jászszentlászló Község Önkormányzat a 2014. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások
éves tervét nemleges megjelöléssel hagyja jóvá. Az esetlegesen közbeszerzéssel érintett
fejlesztéseket, beruházásokat figyelemmel kísérik és amennyiben szükséges a közbeszerzési
tervet módosítják.
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
51/2014. (V. 28.) határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2014. évi közbeszerzési terve
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által 2014. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások
éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel
érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: folyamatos
Nagy András – polgármester – a témához kapcsolódóan tájékoztatta a képviselő-testülete,
hogy információi szerint június hónap elején ismét kiírásra kerül a KEOP energetikai
fejlesztés pályázat. Az önkormányzat tervei szerint az Alapszolgáltatási Központ és az Iskola
épületén valósítanak meg energetikai fejlesztést. Az összes elnyerhető támogatás az
önkormányzat esetében maximum 50 millió forint lehet, ez azonban nem elegendő, hiszen az
iskolánál a nyílászárók is nagyon rosszak, ugyanakkor nagyon elavult a tetőszerkezet, ami
nem biztos, hogy elbírja a napelemeket. Ebben a kérdésben egyeztetést folytat Szabóné
Csábrády Anikóval. Az biztos, hogy az iskola tetőszerkezetének felújítása nem tűr halasztást,
a napelemeket csak úgy lehet felhelyezni, hogy előtte a tetőt kijavítják. Nemcsak a
faszerkezet, hanem a pala is tönkrement, a csere szükségessé vált. Egyeztetni kell a
tankerülettel a kérdésben. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél a napelemek
elhelyezését tervezik megvalósítani.
6/2. A „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai
számára közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a
vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési
eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala.

Nagy András – polgármester – a meghívó kiküldését követően érkezett a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól egy előterjesztés, melyet
kiosztottak a képviselőknek. A „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
tagönkormányzatai
számára
közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer
keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés
alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala szükséges. Ezért kérte a
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Képviselő-testületet, hogy az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal és formában a határozat
javaslatot fogadják el.

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
52/2014. (V. 28.) határozat
Közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Határozat
1.
Megállapítja, hogy a Jászszentlászló Községi Önkormányzat
ellátási körzetét érintő részre ajánlatot benyújtó az ajánlattevő a
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, szakmai szempontból
alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá ajánlatok érvényesek.
2.
Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési
szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján
az 1. Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP
Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a
KUNSÁG-HALAS
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy
a közös ajánlattevők tették ezen Részre az összességében
legelőnyösebb ajánlatot.
3.
Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési
szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján
a 2. Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP
Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a
Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy
a közös ajánlattevők tették ezen Részre az összességében
legelőnyösebb ajánlatot.
4.
Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési
szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján
a 3. Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP
Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös
ajánlattevők tették ezen Részre az összességében legelőnyösebb
ajánlatot.
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5.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Jászszentlászló Községi Önkormányzat ellátási körzetét érintően a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést – a közbeszerzési
eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezés ajánlattevők részére
történő megküldését követően – a törvényben meghatározott határidőn
belül, a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítését követően a
Jászszentlászló Községi Önkormányzat nevében megkösse.
Határidő: Azonnal
Felelős: Nagy András polgármester

6/3. Jászszentlászló 316/6 hrsz földterület értékesítése
Nagy András – polgármester – az önkormányzat tulajdonába került a vasút melletti 316/6
hrsz. belterületi ingatlan. Az ingatlan kivett, beépítetlen terület megjelölésű, 1551
négyzetméter nagyságú. Az ingatlan hasznosításának lehetőségei nagyon korlátozottak, hiszen
közvetlenül a vasút mellett található, a Május 1. utcára közvetlen kapubejárója nincs. Az
ingatlanon egy romos épület található, amelyet le kell bontani. Felhívta a figyelmet arra, hogy
a Rákóczi utcán egy közművesített telek 2013. évben 1.000.000.-Ft vételárért kelt el. Ennek
tükrében javasolja, hogy a vételár 500.000.-Ft összegben kerüljön meghatározásra.
Hajagos-Tóth István – képviselő – általánosságban nem támogatja az önkormányzati
tulajdon értékesítését, de ebben az esetben valóban nem lehet másra hasznosítani a területet. A
rom épület veszélyes is, el kell bontani, az is csak költsége lenne az önkormányzatnak. Ha
nem bontják el, akkor fennmaradási engedélyt kell kérni. Egy közmű nélküli ingatlan nehezen
értékesíthető. Támogatja a polgármester javaslatát az ingatlan értékesítéséről.
Nagy András – polgármester – javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Jászszentlászló
belterület 316/6 hrsz. alatti kivett, beépítetlen terület megjelölésű 1551 négyzetméter
nagyságú ingatlant 500.000.-Ft, azaz Ötszáz-ezer forint vételárért értékesítse Kurucsai Kolos
Jászszentlászló, Sport u. 7. szám alatti lakosnak. Az adás-vételi szerződés költsége teljes
egészében a vevőt terheli.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
53/2014. (V. 28.) határozat
Jászszentlászló 316/6 hrsz. földterület értékesítése
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Jászszentlászló 316/6 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megjelölésű
1551 négyzetméter területű ingatlant 500.000.- azaz Ötszáz-ezer forint
vételáron értékesíti Kurucsai Kolos 6133 J. Sport u. 7. szám alatti
vevő részére. Az adásvételi szerződés költségei a vevőt terhelik.
Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
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Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2014. június 30.
6/4. Tájékoztatás Termálkút értékesítés tárgyában.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy egyeztetett az
DGP Hungary Kft képviselőjével, aki először 2013. évben kinyilvánította vételi szándékát a
termálkútra, illetve a hozzá tartózó földterületekre. Időközben világos lett az, hogy annak
ellenére, hogy elvi vízjogi engedély 2018. évig van, visszasajtolás nélkül nem lehet vizet
kivenni a kútból. Ennek függvényében változott a vevő ajánlata is, a 11.625 ha területért és a
termálkútért 15 millió forintot ajánl. A szóbeli megbeszélésen 30 fő foglalkoztatását
ajánlották fel, azonban ezt írásban nem vállalta a cég. Időközben másik befektető is
jelentkezett, a tárgyalásokat az Önkormányzat megkezdte. Álláspontja szerint semmilyen
körülmények között nem lehet ennyiért eladni a földet a kúttal együtt.
Hajagos-Tóth István – képviselő – egyetért azzal, hogy nem lehet 15 millió forintért eladni a
termál kutat és a földet.
Horváth Lajos – képviselő – álláspontja szerint már régen zajlanak a tárgyalások, az
önkormányzat világosan kinyilvánította szándékát, már régen meg kellett volna egyezni.
Valami nincs rendben, valamilyen okból csak az időt húzzák.
Nagy András – polgármester – egy ilyen kutat közel 150 millió forintért tudnak fúrni.
Semmilyen körülmények között nem lehet 15 millió forintért eladni a közel 12 ha földdel
együtt.
Seres János – képviselő –nagyon megugrottak a földárak, ha csak a termőföldért ajánlanának
ennyi vételárat, az is kevés lenne.
Nagy András – polgármester – javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Jászszentlászló
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvánítsa ki azon szándékát, hogy a GDP
Hungary Kft által adott jászszentlászlói termálkút és a hozzá tartozó földterületre adott 15
millió forintos vételi ajánlatát nem fogadja el.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
54/2014. (V. 28.) határozat
Termálkút és hozzá tartozó földterületek értékesítése
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a DGP
Hungary Kft (Budapest Boráros tér 7.1. Lh 3/3) jászszentlászlói
termálkút és hozzá tartozó földterületekre (11.625 ha) szóló
15.000.000.- azaz Tizenöt millió forint vételi ajánlatát nem fogadja el.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő Azonnal
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6/5 Global Vital Kft kérelme Jászszentlászló, Rákóczi u. 4. szám alatti orvosi
rendelő bérlete tárgyában
Nagy András – polgármester – Dr. Faddi Zoltán Mihály háziorvos kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, abban a tárgyban, hogy a Fitt Harmony Kft által bérelt Jászszentlászló,
Rákóczi u. 4/a szám alatti orvosi rendelőben egy másik cég, ortopéd, reumatológiai
szakrendelést folytasson.
Javasolja, hogy az önkormányzat járuljon hozzá, azzal a kikötéssel, hogy az ortopéd
szakrendelést csak a háziorvosi rendelési időn kívül szervezhetik meg. A megállapodást a
Global Vital Kft-vel az önkormányzat kösse meg.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
55/2014. (V. 28.) határozat
Rákóczi u. 4/a orvosi rendelő bérlete
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Jászszentlászló,
Rákóczi u. 4./a szám alatti – Fitt Harmony Kft által bérelt – orvosi
rendelőben a Global Vital Kft Ortopéd szakorvosi rendelést tartson.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződést a
Global Vital Kft képviselőjével kösse meg, azzal a kikötéssel, hogy az
ortopéd rendelés időpontja nem ütközhet a háziorvosi rendelés
időpontjával.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Folyamatos
6/6. Tájékoztatás a járdaépítési programról
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy két alkalommal a
járda építés tárgyában megtartott fórum után az alábbi felvázolt ajánlatott adták a Május 1.
utcai lakosoknak
A megépítendő járda műszaki paraméterei:Szélessége: 110 cm Ágyazat vastagsága: 5 cm
járda vastagsága: 8 cm kocsibejáró vastagsága: 15 cm A járda kivitelezési költsége: 5800
Ft/méter A költségek megosztása: Önkormányzat: 4000 Ft/méter lakók: 1800 Ft/méter.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – más utcában is van érdeklődés a járdaépítéssel
kapcsolatban. A jövőben más utcákban lakóknak is lehetőséget kell biztosítani, hogy
támogatással építsék meg a járdát.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül a
tájékoztatást tudomásul vette.
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6/7. Horváth Lajos képviselő kérdése néhai Farkas Péter jászszentlászlói lakos
temetése ügyében
Horváth Lajos – képviselő – kérdéssel fordult Nagy András polgármesterhez néhai Farkas
Péter Jászszentlászlói lakos temetésének körülményeivel kapcsolatban. A faluban olyan hírek
terjedtek el, hogy emberhez méltatlan körülmények között került sor a temetésre. A halottal
nem a végtisztességnek megfelelően bántak, mivel nem volt hozzátartozója.
Nagy András – polgármester –a képviselő kérdésére válaszul elmondta Farkas Péter a
közelmúltban elhunyt. Az elhunytat szomszédjai találták meg, azonnal értesítették az
önkormányzatot. Az önkormányzat rendőrségi segítséggel az épületet lezárta, az
értéktárgyakat biztonságba helyezték. A takarékbetétkönyvek a közjegyzőnél vannak. Mivel
az elhunytnak nincs leszármazottja a Magyar Állam tulajdonába száll a vagyona. Az
önkormányzat egy átlagos temetést biztosított az elhunytnak, ennek a költségét a Magyar
Állam hagyatéki hitelezői igényként megtéríti az Önkormányzatnak.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal
nélkül tudomásul vette.
6/8. Sportegyesület anyagi helyzetéről tájékoztatás kérése
Nagy András – polgármester – kérdéssel fordult Horváth Lajos képviselőhöz, a
Sportegyesület elnökéhez, hogy a soron következő Jászszentlászlói Életünk újságban a
Sportegyesület pénzügyi helyzetéről tájékoztatást szíveskedjen közzétenni. A faluban
számtalan kósza hír terjed az egyesület pénzügyi helyzetéről, mindenképpen szerencsés lenne,
ha az egyesület maga tenne közzé egy újságcikket.
Horváth Lajos – képviselő – megköszönte a lehetőséget. Örömmel tesz eleget ennek a
kérésnek, hiszen hozzá is eljutottak ezek a valótlan információk. A Sportegyesület pénzügyi
helyzete rendben van, összeállít egy újságcikket a következő újságba.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal
nélkül tudomásul vette.
Képviselő-testület az ülést zárt keretek között folytatta.
K.m.f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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