JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. március 26-án 14
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.

30

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:
Fürdős Ferenc
Kapus Krisztián

Alapszolgáltatási Központ vezetője
országgyűlési képviselő

Valentovics Beáta

jegyző

Meghívott:
dr. Kiss Melinda

Kiskunmajsai Járási Hivatalvezető

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította az ülés
határozatképes, valamennyi 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 a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló ./2014. (……) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
2. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 1/2014. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
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4. Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Első világháborús emlékmű helyreállítása
tárgyában pályázat benyújtása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
5. A helyi civil szervezetek 2014. évi támogatására vonatkozó pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
6. Dódó György Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti lakos lakásbérleti szerződés
meghosszabbítása iránti kérelmének elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
7. Egyebek.
8. Szociális kérelmek elbírálása
Zárt ülés

1. Napirendi pont
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló ./2014. (……) önkormányzati
rendelet-tervezet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.
Mivel kérdés hozzászólás nem hangzott el, javasolja Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról szóló /2014 (…….)
rendelet-tervezetének elfogadását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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2. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Szabályzatának módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Hivatal

Szervezeti

és

Működési

Nagy András - polgármester - a szervezeti és működési szabályzat módosítását az írásbeli
előterjesztésből megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék
meg.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés
szerinti formában és tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti
és működési szabályzatának módosítását és az új egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
31/2014. (III. 26.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendet 13.§ (1) bekezdése alapján 2014. április 1-jei hatályba
lépéssel, a Jászszentlászlói Közös Hivatal Szervezeti és működési
szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
Szervezeti és Működési Szabályzat 6. pontja helyébe alábbi pont lép:
6. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók
szerinti besorolása:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
A Közös Hivatal feladat- és hatáskörei fejezet 1. pontja az alábbiakban
módosul:
1. Jegyzői feladat-és hatáskörök pont az alábbi 5. ponttal egészül ki:
5. Belső ellenőrzés : A költségvetési szerv vezetőjének a feladata a
belső
kontrollrendszer
kialakítása,
működtetése,
a
kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre biztosítani a
folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
megszervezését hatékony működtetését. Feladata továbbá az
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intézmény belső ellenőrzési rendszerének kialakítása. Az intézmény
belső ellenőre függetlenített szakember, aki feladatát a költségvetési
szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve látja el polgárjogi
megbízási szerződés alapján.
1. Jegyzői feladat- és hatáskörök 6. pontja az alábbiakban módosul:
6. Egyéb feladatok:
 Önkormányzati vagyon hasznosításhoz kapcsolódó testületi döntések
előkészítése.
 Törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatok,
hatósági hatáskörök ellátásának biztosítása.
 A Hivatal munkájának megszervezése, irányítása.
 Kiadmányozás rendjének szabályozása.
 Költségvetési koncepció, éves költségvetés, költségvetés módosítás,
féléves és éves költségvetési beszámoló testületi előterjesztésének
elkészítése.
 Kötelezettségvállalás, utalványozás ellátása – szabályzat szerint.
 Gazdálkodással kapcsolatos munkafolyamatba épített ellenőrzési
feladatok ellátása.
 Oktatásügyi igazgatási ügyek, adatszolgáltatások.
 Intézményvezetői álláshelyek pályáztatási eljárásának lebonyolítása.
 Intézmények alapító okiratainak kezelése.
 Szabálysértési ügyek intézése
 Birtokviták rendezése
 Választások, népszavazások helyi irányítása, Helyi Választási Iroda
vezetője
 Állatvédelmi ügyek intézése
 Vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása.
 Szakhatósági hozzájárulások kiadása
 Az önkormányzatok tulajdonában álló út- és úttartozékokkal,
műtárgyakkal és egyéb közművekkel összefüggő kötelező útkezelői
feladatok ellátásának szervezése.
A Közös Hivatal feladat- és hatáskörei fejezet 3. Szociális ügyintéző
pont; 3. és 5. alpontja az alábbiakban módosul:
3. Szociális ügyintéző
3. A Szociális törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli
és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való
előkészítése, Hivatali illetve bizottsági határozatok végrehajtása
(átmeneti segély , önkormányzati segély, rendszeres szociális segély,
méltányossági közgyógyellátás, temetési segély, méltányossági
ápolási díj, lakásfenntartási támogatás vonatkozásában).
5. Gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletben meghatározott
pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre
való előkészítése, a határozatok végrehajtása (rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény,
rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás, stb. vonatkozásában).
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Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi Jászszentlászló Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
68/2013.
(V.22.)
együttes
határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát és új
egységes szerkezetbe foglalja.
Felelős: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2014. április 1.

3. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 1/2014. (I. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – polgármester – az írásos előterjesztés anyagát valamennyi képviselő
megkapta. A rendelet-előterjesztés tartalmazza az Alapszolgáltatási Központ intézménynél
fizetendő intézményi térítési díjak és személyi térítési díjak 2014. május 1. napjától
alkalmazandó mértékét.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (III. 26.) rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1/2014. (I.20.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban Rendelet) módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében szerepel)
4. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Első világháborús emlékmű helyreállítása
tárgyában pályázat benyújtása
(Írásos előterjesztés)

Nagy András – polgármester – az előterjesztés valamennyi képviselő kézhez kapta. Az
emlékmű felújítása most pályázati forrásból valósítható meg. A pályázat benyújtásához
javasolja, 500 e Ft saját erőt biztosítson az önkormányzat, ebben az esetben az elnyerhető
támogatás mértéke is 4 millió forint lehet. Az emlékmű felújítása korábban is a képviselőtestület tervei között szerepelt, most ez a pályázati lehetőség megkönnyíti az önkormányzat
döntését. A betűk újra festése már egyébként is nagyon nehezen ment volna, hiszen elkopott a
felület. A pályázat keretében nemcsak újra festik a feliratokat, hanem az egész emlékmű
szétbontásra kerül, majd új alapokon újra felépítik azt. A tervező és a kivitelező eldönti, hogy
milyen súlyt bír el az alap, egyszerű és jó megoldásnak tűnik, ha gránit lapokkal borítják be.
Eddig a szobor felújítására egy árajánlat érkezett 4 200 e Ft a benne szereplő összeg, a másik
árajánlat még nem érkezett meg az önkormányzathoz.
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Bozóki Edit – képviselő – hozzászólásában azt javasolja, hogy mindenképpen törekedni kell
arra, hogy maradjon a régi forma. A gránitborítással az emlékmű elveszti a régi, szép jellegét.
Horváth Lajos – képviselő – felhívta a figyelmet, hogy nagyon kell figyelni a kivitelezés
során, hiszen a parkban lévő, pár éve épült emlékmű alapzata már repedezik. 4 200 e Ft
nagyon sok pénz, erre oda kell figyelni.
Nagy András – polgármester – teljesen egyetért a felszólalással, nagyon fognak figyelni a
kivitelezés során. Az eredeti tervek között az szerepelt, hogy a település megalapításának
140. évfordulójára átadják a felújított szobrot. Az egyértelmű, hogy erre nem kerülhet sor.
Legjobb esetben a május 30-án, a Hősök napjára tudják a szobrot átadni.
Kapus Krisztián – országgyűlési képviselő - információi szerint a pályázati kiírásban
feltétel, hogy a megújult szobrokat június 24-én az I Világháború 100. évfordulója kapcsán
megrendezendő ünnepségek keretében kell átadni.
Nagy András - polgármester – javasolja a képviselő-testületnek, hogy Jászszentlászló
Községi Önkormányzat a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt pályázati felhívás keretében a Jászszentlászló, Rákóczi utcán
található első világháborús emlékmű felújítására pályázatot nyújtson be. A felújítás
költségeihez 500.000.- saját erőt javasol biztosítani.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
32/2014.(III. 26.) határozat
Első világháborús emlékmű helyreállítása

Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Jászszentlászló, Rákóczi
utcán található első világháborús emlékmű felújítására.
A pályázat a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt
KKETTKK-CP-02 számú pályázati felhívás keretében
kerül benyújtásra. Képviselő-testület a felújítás
költségeihez a 2014. évi költségvetés Általános
tartalék előirányzatának terhére 500.000.-Ft önerőt
biztosít.
A pályázat benyújtására felhatalmazza Nagy András
polgármestert.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2014. április 15.
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5. Napirendi pont.
A helyi civil szervezetek 2014. évi támogatásra vonatkozó pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester –Az írásos előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta.
A pályázati kiírásban egyértelműen szerepel, hogy egy szervezet nem igényelhet magasabb
összegű támogatást, mint 50.000.-Ft. Ennek ellenére számtalan szervezet igényelt ennél
magasabb összeget, akár ki is zárhatnák őket. Ennek ellenére javasolja, hogy azon
szervezetek, amelyek így adták le a pályázatukat, azok is a maximálisan adható 50.000.-Ft
támogatásban részesüljenek. A Református egyházközség nem jelölt meg összeget, javasolja,
hogy 40 e Ft támogatásban részesüljenek.
Horváth Lajos – képviselő – egyetért az elhangzottakkal. A pályázók felét akár ki is
zárhatták volna.
Nagy András - polgármester – javasolja a pályázatot benyújtó civil szervezetek az alábbi
mértékben részesüljenek támogatásban.
Civil szervezet
Római Katolikus Plébánia
Jászszentlászlói Hangász
Együttes
Jászszentlászlói
Helytörténeti és Faluvédő
Egyesület
Jászszentlászlói
Sportegyesület
Szivárvány Tábor
Jászszentlászlói Ifjúsági
Közösség
Nyári Napközis Tábor
Jászszentlászlói
Nagycsaládosok Egyesülete
Pásztorkodó
Néphagyományőrző Óvodai
Egyesület
Református Egyházközség
Nyugdíjas Klub
Jászszentlászlói
Sporthorgász Egyesület

Felhasználási cél:
26 db Biblia vásárlása
Vezeték nélküli
mikrofonok és diktafon
vásárlása
Digitális
fényképezőgép, térkép
és irattári másolások
Sportolók hivatalos
ügyeinek intézése,
utaztatások edzésre,
mérkőzésre
Tárgyi eszközök
beszerzése,
reprezentációs költségek
Közösségépítő tábor
költségei
Nyári napközis tábor
programjai
Közösségi tevékenység,
Mikulás ünnepség,
kirándulások
Rendezvényeken
résztvevők ajándékaira,

Támogatás
50.000.50.000.-

Útiköltség (Szankról)
Videoanyag tárolására
eszköz.
Korszerű eszközök,
etető anyagok
beszerzése

40.000.50.000.-

50.000.-

50.000.-

40.000.-

50.000.50.000.50.000.-

50.000.-

50.000.-
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Korszerű Iskoláért
Alapítvány
Polgárőr Egyesület
Gyermek Tánccsoport
Motors Baráti Kör
Jászszentlászlóért Egyesület

Tanulók jutalom
kirándulásainak
megszervezése
Ruházat (póló, sapka)
Fellépő ruha
Eggolsheimből érkező
motorosok vendéglátása
“Őszköszöntő” évzáró
rendezvény
megszervezésére

Összesen:

50.000.-

50.000.50.000.50.000.50.000.-

830.000.-

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
33/2014. (III. 26.) számú határozat
Civil Pályázatok elbírálása

H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete - az
államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló
5/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján - a határozat
mellékletében szereplő Civil szervezeteket támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetését megállapító 3/2014. (II. 5.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht.
kívülre” Társadalmi szervek, egyházak támogatása előirányzata.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a mellékletben
felsorolt társadalmi szervezetekkel, egyénekkel a támogatási
szerződést kösse meg, a megítélt támogatás kifizetéséről
intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
Szerződés megkötésére 2014. április 25.
6. Napirendi pont

Dódó György Jászszentlászló Dózsa György u. 38. szám alatti lakos lakásbérleti
szerződés meghosszabbítás iránti kérelmének elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – az írásos előterjesztés anyagát valamennyi képviselő
megkapta. Amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van, kérte tegyék meg.
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Dódó György kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez a Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38.
szám alatti 37 m2 területű lakásbérlet hosszabbítása ügyében. A lakást 2014. február 15-től
továbbra is bérbe kívánja venni a családjával: 2 felnőtt és négy gyermek. Javasolja, hogy a
lakást az önkormányzat további egy évre adja bérbe a családnak.
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
34/2014. (III 26.) határozat
Dódó György Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.
önkormányzati lakás bérleti ügye
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás
(37 m2 ) bérlőjének továbbra is Dódó György Jászszentlászló, Dózsa
Gy. u. 38. szám alatti lakost jelöli ki. A bérlővel közös háztartásban
élő egy felnőtt, négy gyermek fog a lakásban tartózkodni. A bérleti
szerződés határozott idejű 2014. február 15 – 2015. február 14-ig.
A lakbér mértéke 360.-/Ft/m2 árban állapítja meg a Képviselőtestület.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés megkötésére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2014. április 15. szerződéskötésre.

7. Napirendi pont
Egyebek.
7/1 Tájékoztatás köztemető kerítés felújítás ügyében.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a köztemető
fenntartására az önkormányzat állami támogatásban részesül. A köztemető kerítése nagyon
elhasználódott már, elsősorban a Dózsa György utcai szakaszon, ezért javasolja, hogy a
kerítés felújítására fordítsák az állami támogatást.
Három árajánlatot kért az önkormányzat; melynek része a beton lábazat elkészítése, a
fémszerkezet kialakítása, maga a kerítés, valamint kompletten a kis és nagykapu.
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Kettő árajánlat érkezett eddig az önkormányzathoz:
1. Agrobét Bt. Szank ajánlatában 1.980.000.-Ft + ÁFA ár szerepel.
2. Szabó Ferenc Jászszentlászlói egyéni vállalkozó ajánlatát megbontotta
betonelemek bontása
755.000.-Ft
kapuk cseréje
365.000.- Ft
új betonelemek
elhelyezése, kerítés
felszerelése
645.000.-Ft
Összesen:
1.765.000.-Ft + ÁFA az ajánlat összege.
Ennek alapján egyértelmű, hogy a jászszentlászlói vállalkozó ajánlata jobb 215.000.-Forinttal.
Javasolja, Képviselő-testület Szabó Ferenc egyéni vállalkozót bízza meg a köztemető
felújításával.
Bozóki Edit – képviselő – milyen összeget kapott erre az önkormányzat?
Nagy András – polgármester – hozzávetőlegesen 2 millió forint fordítható felújításra. A
ravatalozó festése, meszelése még megfelelő, ezért javasolja, hogy a kerítést újítsák fel.
Időtálló, mélyzöld porfestett elemek kerülnek felszerelésre, mely méltó a köztemetőhöz. Az
Önkormányzat megállapodott a temető üzemeltetőjével és a katonasírokat, valamint a
mártírok sírját felújítják, megtisztítják.
Horváth Lajos – képviselő – kérdése arra vonatkozott, hogy az ajánlatban a kerítés alapja
előre gyártott beton elemekből áll-e?
Nagy András – polgármester – igen előre gyártott beton elemeket alkalmaz a vállalkozó. A
kisbolt felőli kerítés szakasz helyébe is új drót huzal kerítés fog kerülni.
Horváth Lajos – képviselő – ez nagyon fontos, mert egy elrontott alap elrontja az egész
kerítés összképét.
Nagy András – polgármester – javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Jászszentlászló
Köztemető kerítés felújítási munkálataival Szabó Ferenc Jászszentlászló, Arany J. u. 9. szám
alatti egyéni vállalkozót bízza meg. A vállalkozói szerződés megkötésére polgármestert
hatalmazzák fel. A szerződés megkötésének határideje 2014. április 30.
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Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
35/2014. (III 26.) határozat
Köztemető kerítés felújítása
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Jászszentlászló Köztemető kerítés felújítási munkálataival megbízza
Szabó Ferenc Jászszentlászló, Arany János u. 9. szám egyéni
vállalkozót.
Képviselő-testületek megbízzák Nagy András polgármester, hogy a
vállalkozói szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Felelős: Nagy András Jászszentlászló polgármestere
Határidő: 2014. április 30. Megállapodás megkötésére
7/2 Tájékoztatás közérdekű munka tárgyában.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az érettségiző
diákoknak 2016. évtől 50 óra közérdekű munkát kell igazolniuk. Emiatt keresték meg
jászszentlászlói szülők, hogy a gyermekeknek erre biztosítson lehetőséget az önkormányzat.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat, mint fogadó szervezet megállapodást kötött a
kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziummal, valamint a kiskunmajsai Dózsa György
Gimnáziummal.
Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
7/3 Jászszentlászló alapításának 140 éves évfordulójára rendezett ünnepség.
Nagy András – polgármester –2014. május 1-én ünnepli Jászszentlászló alapításának 140.
évfordulóját.
Az ünnepség kapcsán a programok már összeálltak, valamennyi képviselő megjelenésére,
segítségére számít.
Átadta a rendezvény meghívóját a jelen lévő képviselőknek.
Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
7/4 Tájékoztatás bűnmegelőzés ügyében.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a településen
március hónapban betöréssorozat történt. 41 ingatlanon volt nyoma, hogy idegenek
behatoltak, 24 káresemény történt, jelentősebb anyagi kárt 4 háznál okoztak. Jellemzően
élelmiszert, italt, kisebb gépeket tulajdonítottak el. Gyakorlatilag a Kerektónál leparkolt a
gépkocsi és onnan közelítették meg a Május 1. utca jobb oldalán lévő családi házakat, a kertek
felől. Végig mentek a tóparti kis utcákon és a kertek felől hatoltak be a melléképületekbe.
Jellemzően füstölt kolbászt, sonkát tulajdonítottak el, illetve szeszes italt, pálinkát. Nagyon
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nagy a felháborodás, a tolvajok kihasználták, hogy akkor éjjel viharos szél fújt, a közvilágítás
is meghibásodott néhány oszlopon. Ennek ellenére – az eseményekből tanulva – fokozott
figyelmet fordítanak a településen felbukkanó házaló tevékenységet folytatókra. A lopás
sorozat után egy idős férfit megkárosított egy csaló, a gépkocsi rendszáma alapján a
Rendőrség megállapította, hogy Borsodnádasdi a gépkocsi rendszáma.
Patyi Norbert – alpolgármester – véleménye szerint a kritikus időszak éjjel 23 órától hajnal
4 óráig tart. Ezen időszakban kell a polgárőröknek fokozottan figyelniük a faluban a
mozgásra.
Nagy András – polgármester – készült egy felhívás, mindenkihez eljuttatják. Ezen a
felhíváson figyelmeztetik a lakosságot, hogy figyeljenek értékeikre, és figyeljenek arra, ha
idegen ólálkodik az utcákon, akár gyalogosan, akár gépkocsival. A szórólapon szerepel a
körzeti megbízott, a polgármester, alpolgármester, járőr kocsiban lévő telefon, mezőőr és
polgárőr telefonszáma. Ezeket a telefonszámokat éjjel-nappal lehet hívni. A polgárőrök sokat
dolgoznak társadalmi munkában a közért, nem érdemlik meg, hogy esetlegesen őket tegyék
felelőssé a betörésekért.
Horváth Lajos – képviselő – személyesen beszélt egy polgárőrrel közvetlenül a betöréseket
követően. Kérdéseket tett fel a betörésekkel kapcsolatban, ha emiatt megsértődik a polgárőr,
azt nem érti. Egyébként álláspontja szerint több polgárőrre lenne szükség. Közelmúltban is
tapasztalt egy esetet, amikor idegen autó gyanúsan viselkedett, riasztotta a körzeti
megbízottat.
Hajagos-Tóth István – képviselő – az biztos, hogy az ilyen jellegű bűncselekményeket
nagyon nehéz elkerülni. A besurranó tolvajok máshol is felbukkannak, ezt halljuk a híradóból,
de elsősorban a lakosságnak kell figyelnie egymásra és az értékeikre is. Felvettette, hogy
miért nincs a településen itt élő körzeti megbízott? Olyan sokkal támogatja az Önkormányzat
a Rendőrséget, nem érti, miért nem biztosítanak egy állandó körzeti megbízott, aki a faluban
él? Az önkormányzat biztosítja a KMB irodát, internetet a rendőrnek, üzemanyagot a
gépkocsiba, sőt a gépkocsit is az önkormányzat vásárolta.
Seres János – képviselő – kérdése arra irányult, hogy van-e már információ az elkövetők
személyéről?
Az Önkormányzat által benyújtott kamera pályázat hogyan áll, van-e esély, hogy
megvalósuljon?
Nagy András – polgármester - elmondta, hogy rendőrségi nyomozás zajlik. Van gyanú és
nyom az elkövetők személyére. A kamera rendszer kiépítésére vonatkozó pályázatot
forráshiány miatt elutasították. Amennyiben lehetőség lesz a jövőben az önkormányzat
természetesen beadja a pályázatot ebben a tárgyban. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a
kamerák elhelyezésének szabályai változtak, sokkal szigorúbban az elhelyezés szabályai.
Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
7/5 Sportegyesület tájékoztatása a sportpálya használatával kapcsolatban.
Horváth Lajos – képviselő – a Sportegyesület elnökeként tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait, hogy sok felelőtlen kutyatulajdonos a sportpályán futtatja a kutyáját. A környező
házakból is sokan oda engedik ki. Ez nagyon kellemetlen, hiszen kutya ürülékkel van tele a
sportpálya. A sportpályán van egy játszótér, tehát különösen veszélyes a kisgyermekekre. A
probléma megoldására már készített kutyákat kitiltó táblákat, de kéri az önkormányzat
segítségét. Sok telek határos a sportpályára, és a régi kerítéseken könnyen átjárnak a kutyák.
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Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a képviselő urat, hogy a közterület használat
általános rendjéről szóló rendelet módosítása lesz megoldás erre a problémára.
Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
7/6 Tájékoztatás Jászszentlászló, Tavasz u. 7. szám alatti ingatlanon kialakult helyzetről.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a
Jászszentlászló, Tavasz u. 7. szám alatti ingatlanon áldatlan helyzet alakult ki. Az udvarban
felhalmozódott a szemét és a különféle lom. 2013. évben hunyt el az ingatlan tulajdonosa,
felvette a kapcsolatot az örökösökkel, levélben kereste meg őket az ingatlan kitakarítása
tárgyában.
Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
7/7 Tájékoztatás Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
támogatása tárgyában.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat
pályázatot nyújtott be a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján az alábbi fejlesztésekre:
-

Önkormányzati hivatal fűtéskorszerűsítése
Önkormányzati hivatal világítás és elektromos rendszerének korszerűsítése
Alkotmány utca vízelvezetés és aszfaltozás
Vasút utca, Tavasz utcákban csapadékvíz elvezető árkok kiépítése
Géza fejedelem utcában csapadékvíz elvezető árok építése

Sajnálattal értesült, hogy az Önkormányzat a fenti támogatásból 2014. évben nem részesül.
Nagyon számítottak a 44 millió forint támogatásra, ezeket a fejlesztéseket megvalósíthatták
volna még ebben az évben.
Kapus Krisztián – Országgyűlési képviselő – megnyugtatta a képviselő-testület tagjait,
hogy a döntés megszületett, a támogatás megilleti az önkormányzatot, csupán arról van szó,
hogy nem 2014. évben, hanem 2015. évben kapják meg. Biztosan jól fog esni az a pénz 2015.
évben is, és akkor is meg lehet a terveket valósítani. Az infláció nem jelentős, nem jelent
veszteséget az Önkormányzatnak.
Nagy András – polgármester – elfogadja Országgyűlési képviselő úr magyarázatát, de az
Önkormányzat számára mégis az lett volna a kedvező, ha a támogatást 2014. évben megkapja.
dr. Kiss Melinda – Kiskunmajsai Járási Hivatalvezető – véleménye szerint a 44 millió
forint támogatás nagyon szép pénz, és az 2015. évben is nagyon jól fog jönni az
Önkormányzatnak.
Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
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7/8 Tájékoztatás kerékpárút gyalogos híd engedélyezése tárgyában.
Nagy András – polgármester – mint ismeretes a képviselő-testület előtt a Dong-éri
főcsatorna kerékpárhíd engedélyezés folyamatban van. A kérelmet a Kiskunmajsai Járási
Hivatalnál kell leadni, tekintettel arra, hogy a gyalogos híd járdaként szerepel, ezért az építési
engedélyt a Járási Hivatal illetékes kiadni.
dr. Kiss Melinda – Járási Hivatalvezető – tájékoztatta a polgármestert, és a képviselőtestület tagjait, hogy az Önkormányzat kérelme megérkezett a Járási Hivatalhoz. A Járási
Hivatal ügyintézővel egyeztetett a kérdésben, és a hiányzó dokumentumokról tájékoztatja az
Önkormányzat munkatársait. A helyzetet egy kicsit megbonyolítja, hogy a híd állami
tulajdonban - ATIVIZIG kezelésében – lévő területen épül fel.
Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
7/9 Tájékoztatás Leader akciócsoport ügyében
Kapus Krisztián – országgyűlési képviselő – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Vidékfejlesztési Program irányító hatósága a
Kiskunok Vidékéért Egyesület HACS alakítási kérelmét jóváhagyta. Továbbra is 22 település
részvételével fog működni az egyesület, és Jászszentlászló lesz a Leader iroda.
Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Nagy András polgármester mivel több hozzászólás nem volt, a nyílt ülést berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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