JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. augusztus 26-án 14
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.
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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

Részvétel 100%-os.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés napirendjének a meghívó
szerinti napirend elfogadását javasolta.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az ülés napirendjét az
alábbiakban fogadta el:
1.

Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 11/2013. (V.23.)
önkormányzati rendeletének módosítása
(Írásos előterjesztés)

Nagy András
polgármester

2.

Megállapodás Sportpálya használatáról a
Jászszentlászló Sportegyesülettel.
(Írásos előterjesztés)

Nagy András
polgármester

3.

Egyebek.
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1. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (V. 23.)
önkormányzati rendeletének módosítása
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – polgármester – az írásos anyagot nem kívánta kiegészíteni, a képviselőkhöz fordult,
hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – hozzászólásában javaslatot tett arra, hogy az SZMSZ-be kerüljön
beépítésre az a pont, hogy a Képviselő-testületi ülésekre ne lehessen a mobil telefon készüléket
behozni.
Nagy András –polgármester – Javasolja, hogy az Egyebek napirendi pontban térjenek vissza a
kérdés megvitatására.
Nagy András – polgármester – javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Jászszentlászló Községi
Önkormányzat képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (V.
23.) önkormányzat rendeletet módosítását az előterjesztés szerinti formában hagyja jóvá.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2013 (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

2.

Napirendi pont
Megállapodás Sportpálya használatáról a Jászszentlászló Sportegyesülettel.
(Írásos előterjesztés)

Nagy András – polgármester – az írásos előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta. Kérdést
intézett a képviselőkhöz, hogy hozzászólásuk van-e az anyaghoz. A megállapodás tervezete elkészült
Horváth Lajos a Jászszentlászlói Sportegyesület elnöke már elolvasta. Kifogásolta, hogy a
megállapodás kitér az úgynevezett „MHSZ székház” épületére is. A megállapodás 12. pontja
tartalmazza ezt a kérdést. Az önkormányzat álláspontja az, hogy bármikor mikor szükségük van erre
az épületre használhatják, azzal a kikötéssel, hogy használat előtt 72 órával be kell jelenteni, és el kell
kérni a kulcsot az Önkormányzat dolgozójától. Használhatja a Sportegyesület, de teljes egészében nem
kívánják átadni az épület használatának jogát.
Horváth Lajos – képviselő – reagálva polgármester hozzászólására, nem tartja elfogadhatónak, hogy
az Önkormányzat csak úgy engedélyezi az épület használatát, hogy előtte 72 órával be kell jelenteni
erre vonatkozó szándékukat. Ezek az intézmények arra a célra lettek létrehozva, hogy a sport és
szabadidős tevékenységeket folyamatosan gyakorolhassák a sportolni vágyók, ezért azt javasolja, hogy
az Önkormányzat, a Sportpályán található összes épülethez a tevékenységi körhöz szükséges
mértékben biztosítson hozzáférést. Ez azt jelenti, hogy a Sportegyesület továbbra is kulccsal szabadon
rendelkezzen, mint eddig legyen ez akár versenyek, rádió amatőr foglalkozások, egyéb
sportrendezvények, akár csak hobbi tevékenység, mint például napi rádiózás. A versenyek,
mérkőzések edzések alkalmával bárki használhassa akinek az Egyesület engedélyt ad, sportolók,
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tagok, illetve meghívott vendégek részére. Az épület hátsó részében raktár rész van, ahol az
öntöződobok és egyéb felszerelések vannak. Rossz idő esetén, amikor vége van egy mérkőzésnek ott
szoktak összejönni, és ott beszélik át a történteket. Esetleg amikor közös főzés van, akkor az ételt itt
fogyasztják el a játékosok.
Seres János – képviselő – csatlakozott Horváth Lajos hozzászólásához. Nehezen tudja elképzelni,
hogy amennyiben ezt az épületet nem használhatják, a felnőtt csapattal hol tudják átbeszélni a
mérkőzés, vagy az edzés tanulságait. Gyerekekkel még az öltözőben van lehetőség átbeszélni a
mérkőzés tapasztalatait, de egy felnőtt csapatnál nagyon fontos azt, hogy a közösség formálódjon,
ennek fontos eleme, hogy összejöjjenek és megbeszéljék az adott meccset. Álláspontja szerint az ilyen
megbeszéléseknek a Sportpályán van a helye. Fontos, hogy legyen egy ilyen hely, főleg most
szeptember, október hónapokban, amikor bejönnek az esős idők.
Horváth Lajos – képviselő – eddig nem volt ebből probléma. A Sportegyesületnél volt a kulcs, egy
kulcs volt az Önkormányzatnál is. Eddig az Önkormányzat semmi más célra nem használta az épületet
csak Falunapkor. Soha semmilyen probléma nem volt, megbeszélték és a Sportegyesület szabaddá
tette a helyiségeket. Életszerűtlennek tartja a 72 órával korábbi bejelentési kötelezettséget. Akkor mi
lesz, ha hirtelen derül ki, hogy szükség lenne az épületre, mondjuk a rossz időjárás miatt.
.
Nagy András – polgármester – álláspontja szerint presztizs kérdést csinálnak a Sportegyesület
részéről. Ezután sem lesz ebből probléma, csak annyit kér az Önkormányzat, hogy használat előtt 72
órával jelentsék be az igényüket. Nagyon szívesen meghallgat minden kérést, a láncvásárlással
kapcsolatban is segített. Egy kérése már korábban volt a Sportegyesülethez, arra még a mai napig nem
kapott választ. Kérte, hogy az Egyesület taglistáját, és az Alapszabályát adják le az Önkormányzatnál.
Ez nem történt meg.
Horváth Lajos – képviselő – válaszában elmondta, hogy jelenleg zajlanak a leigazolások, ezért nem
adta még le a csapatlistát. Az Önkormányzatnál a pályázati anyagban egyébként meg kell lennie az
Alapszabálynak. Ennek ellenére másolatban be fogja hozni az Önkormányzathoz.
Nagy András – polgármester – az Alapszabályt kérte és az Egyesületi taglistát. Ettől független, hogy
jelenleg a csapatnál a leigazolások zajlanak, egy egyesületnek nemcsak a játékosok lehetnek a tagjai.
A tagok belépését, kilépését dokumentálni kell, egy Egyesületnek tagnyilvántartást kell vezetnie.
Számára az a tanulság, hogy kért valamit az Egyesülettől, amire semmilyen érdemi választ nem kapott
már három hónapja. Amit a korábbiakban kért, azt továbbra is fenntartja. Amikor az meglesz a
továbbiakban nem lesz kifogása a Megállapodás ellen, addig azonban várna az aláírással.
Kérdéssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még kérdés?
Valentovics Beáta – jegyző – kérdéssel fordult Horváth Lajos képviselő úrhoz, hogy a módosítási
indítvány arra vonatkozik, hogy az írásos előterjesztés szövegéből kerüljön ki a 12. pont?
Horváth Lajos – képviselő – módosítási indítványt nyújtott be, arra vonatkozóan, hogy a
Megállapodás-tervezet szövege a végleges formában úgy kerüljön megfogalmazásra, hogy kimarad a
12. pont. melynek szövege: A Sportegyesület alkalomszerűen használhatja az SZMH székházat. A
használat előtt 72 órával jelezni kell ezen szándékát az Önkormányzat felé.
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Nagy András – polgármester – szavazásra bocsátotta, hogy a Sportegyesülettel kötendő Sportpálya
használatáról szóló megállapodás eredeti szövege kerüljön módosításra, azzal, hogy az
előterjesztésben szereplő 12. pont törlésre kerül. Ennek alapján a Sportegyesület a korábbi
gyakorlatnak megfelelően használhatja a létesítményeket, és a „MHSZ székház” épületét előzetes
bejelentési kötelezettség nélkül. A jövőben is ragaszkodnak ahhoz a gyakorlathoz, hogy az
Önkormányzat is rendelkezik kulccsal az épülethez.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
119/2013. (VIII. 26.) határozat

Megállapodás a Jászszentlászlói
Sportpálya használatáról
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete
határozat mellékletében szereplő Jászszentlászlói Sportpálya
használatáról szóló megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Horváth
Lajos Jászszentlászlói Sportegyesület elnökével írja alá.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
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Melléklet.

Megállapodás a Jászszentlászlói Sportpálya használatáról
Amely létrejött
egyrészről Jászszentlászló Községi Önkormányzat (székhely: 6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8..
törzsszám: 339214; statisztikai számjel: 15339216-8411-321-03; adószám: 15339216-2-03; képv.:
Nagy András polgármester) - a továbbiakban Önkormányzat

Jászszentlászlói Sportegyesület (6133 Jászszentlászló, Vasút u 9,
adószám:19972099-1-03 képv.: Horváth Lajos elnök) a továbbiakban Sportegyesület között, az
másrészről

alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.

Az Önkormányzat a Sportegyesületnek a jászszentlászlói 903. hrsz. alatti – mely természetben
a Jászszentlászló, Vasút u. 9. szám – Sportpálya ingatlanon található futballpályát és a
sportöltöző épületét ingyenesen használatba adja a következő feltételekkel:

2.

A Sportegyesület heti 5 alkalommal (13-22 óráig) használhatja a futballpályát edzés illetve
mérkőzés céljára.

3.

A Sportegyesület heti 5 alkalommal rendszeresen használhatja a sportöltöző következő
helyiségeit: vendég öltöző és vizesblokkja, hazai öltöző és vizes blokkja, bírói öltöző és
vizesblokkja.

4.

A Sportegyesület kizárólagosan használja a szertár helyiséget.

5.

A jelen megállapodás 1. és 2. pontjában megjelölt futballpályát és sportöltözőt a
Sportegyesület máskor is használhatja, ha azt más nem használja. A más által történő eseti
vagy rendszeres használatról az Önkormányzat előzetesen tájékoztatja a Sportegyesületet.

6.

Az Önkormányzat közösségi célokra szükséges időre a futballpálya és/vagy az épület
használatát felfüggesztheti, vagy korlátozhatja. A felfüggesztés, korlátozás felek előzetes
egyeztetése alapján oly módon történhet, hogy az a bajnokság lebonyolítását ne
veszélyeztesse.

7.

A futballpályán a fűnyírást, valamint annak öntözését az Önkormányzat biztosítja.

8.

A futballpálya vonalazását, a futballkapuk és egyéb eszközök karbantartását a Sportegyesület
biztosítja.

9.

Felek hozzájárulnak ahhoz, valamint a Sportegyesület tűri, hogy Jászszentlászló község
sportolni vágyó lakói sportolási célra felhasználhassák a létesítményt.

10. Felek hozzájárulnak ahhoz, valamint a Sportegyesület tűri, hogy más jászszentlászlói vagy
vidéki sportegyesületek az ingatlant az Önkormányzat által meghatározott feltételek szerint,
de a Sportegyesülettel történő egyeztetést követően, az egyesület elsőbbségi jogára
figyelemmel sportolási célra felhasználhassák.
11. Felek megállapodnak abban, hogy Sportöltöző használatával kapcsolatban felmerülő
rezsiköltségek rendezése érdekében külön órák felszerelését kezdeményezik. Abban az
esetben, ha a Sportöltözőt az Önkormányzat, vagy más személy kívánja használni akkor a
használattal kapcsolatos rezsiköltségeket a Sportegyesületnek térítik meg.
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12. Jelen megállapodás határozatlan időre szól, rendes felmondás esetén a felmondási idő 1
hónap.
13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben felek a mindenkor hatályos Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.
14. A felek jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag írják alá.
16. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 119/2013. (VIII. 26.) számú
határozatával a megállapodást jóváhagyta.
Jászszentlászló, 2013. augusztus 26.

...............................................
Jászszentlászló Község Önkormányzat
Képv: Nagy András polgármester

3.

........................................................
Jászszentlászlói Sportegyesület
Képv: Horváth Lajos elnök

Napirendi pont
Kérelmek, beadványok.
3/1. Bognár Bence és Kis-Szabó Márk sportolók anyagi támogatás kérelme

Nagy András –polgármester – két labdarúgó kérelmét ismertetette a Képviselő-testülettel. Kis-Szabó
Márk, Jászszentlászló, Rákóczi u. 9. szám, valamint Bognár Bence Jászszentlászló, Kossuth u. 36.
szám alatti lakosok azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy a Jászszentlászló
Sportegyesület edzéseire való utazás biztosítása érdekében anyagi támogatást biztosítsunk. A fiatalok
még tanulnak, sokkal ritkábban utaznának haza a településre, ezért az edzésekre való utazás komoly
terhet jelent a családoknak.
Polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy már megint a Sport támogatása a téma. Annak ellenére,
hogy a Sport támogatására fordítandó támogatási összeg már felhasználásra került. Minden egyes
héten van egy kérése Sportegyesületnek, és ennek ellenére még most is az az álláspontja, hogy segíteni
kell a közösségi sportot.
Hajagos-Tóth István – képviselő – mennyi támogatást kértek a fiatalok?
Nagy András – polgármester – nem szerepel a kérelemben összeg.
Megvizsgálva az Önkormányzat anyagi helyzetét, 10.000 – 10.000 Ft egyszeri támogatás megítélését
javasolja az érintetteknek 2013. évre.
Nagy András – polgármester – javasolja Képviselő-testületnek Bognár Bence Jászszentlászló
Kossuth u. 36. szám alatt lakos részére 10.000.-Ft egyszeri támogatást biztosítását, a labdarúgó sport
tevékenysége érdekében felmerülő utazási költségeinek kompenzálása céljából.
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
120/2013. (VIII. 26.) határozat

Bognár Bence Jászszentlászló
Kossuth u. 36. szám alatti lakos támogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Bognár Bence Jászszentlászló, Kossuth u. 36. szám alatti lakos
részére a labdarúgó sporttevékenység céljából utazási
költségeinek kompenzálására 10.000.-Ft azaz Tíz-ezer forint
támogatást biztosít. A támogatás fedezete Jászszentlászló
Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének „Általános
tartalék” előirányzata. Képviselő-testület felhatalmazza Nagy
András polgármestert, hogy érintettel a megállapodást kösse
meg, valamint a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

Nagy András – polgármester – javasolja Képviselő-testületnek Kis-Szabó Márk Jászszentlászló
Rákóczi u. 9. szám alatt lakos részére 10.000.-Ft egyszeri támogatást biztosítását, a labdarúgó sport
tevékenysége érdekében utazási költségeinek kompenzálása céljából.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
121/2013. (VIII. 26.) határozat

Kis-Szabó Márk Jászszentlászló
Rákóczi u. 9. szám alatti lakos támogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete KisSzabó Márk Jászszentlászló, Rákóczi u. 9. szám alatti lakos
részére a labdarúgó sporttevékenység céljából utazási
költségeinek kompenzálására 10.000.-Ft, azaz Tíz-ezer forint
támogatást biztosít. A támogatás fedezete Jászszentlászló
Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének „Általános
tartalék” előirányzata. Képviselő-testület felhatalmazza Nagy
András polgármestert, hogy érintettel a megállapodást kösse
meg, valamint a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
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3/2. Tájékoztatások

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a közelmúltban három
olyan kérdésben keresték fel, aminek az előzménye még az előző polgármester működési idejébe esik.
A Kerektó pályázat tervezője jelentkezett nála, miszerint szóbeli egyezsége van arra vonatkozóan,
hogy nyertes pályázat esetén 900.000.-Ft + ÁFA tervezői díjat fizet a Pásztorkodó Hagyományőrző
Egyesület, mint megrendelő. Tiszavölgyi Gábor úrral egyeztetett, nem rendelkezik írásbeli
megállapodással.
Nemcsók József vállalkozó 180.000.-Ft + ÁFA munkadíjat követel, hogy fizessen az Önkormányzat
részére a Kultúrházban a fűtési rendszer felújítása kapcsán végzett munkálatokért.
Pásztor János jászszentlászlói lakos megjelent és közölte, hogy az Önkormányzat az Ő fáját hordja,
ugyanis a dűlőút mellett lévő fasor megállapodás szerint az övé. A Horváth Lajos képviselő úrral
kimentünk, hogy tisztázzuk a helyzetet, kérte a Pásztor urat, hogy írásos megállapodást mutassa be.
Mindhárom esetben az a közös, hogy az érintettek nem rendelkeznek írásos megállapodással, csupán
szóbeli megállapodásra hivatkoznak, az „előző vezetéssel”. Kérdést intézett Kiss Melinda volt
polgármesterhez, valamint Horváth Lajos volt alpolgármesterhez, hogy van-e még olyan tisztázatlan
kérdés melyről tudnia kell. Nyomatékosan kérte az érintetteket, hogy minden szóbeli megállapodásról
tájékoztassák a Képviselő-testületet.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – ezek igazolt követelések?
Nagy András – polgármester – mivel senki nem tudja írással alátámasztani, úgy gondolja nem. A
Pásztor János nem tudott bemutatni megállapodást, a Nemcsók József azt ígérte, hogy összeszámolja a
költségeket, ennek másfél hete.

Horváth Lajos – képviselő – a Nemcsók úr által végzett szolgáltatással kapcsolatban kívánt
hozzászólni. A Kultúrházban végzett munkálatokkor alpolgármesterként volt hivatalban. Az akkor
hivatalban lévő jegyzővel megegyeztek szóban, ezek szerint ez nem lett leírva. Azt mondta
polgármester úr, hogy nincs alátámasztva. Erre reagálva elmondta, hogy a Nemcsók József
munkájának eredményeként sikerült megoldani a Kultúrház fűtési rendszerének rendbe tételét. A
gázórát el kellett helyezni, a régi gáz kazánt fel kellett számolni, a radiátoroknál a csapokat ki kellett
cserélni. A Nemcsók úr munkája eredményeként lett a fűtési rendszer használható az épületben.
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy látja, hogy a munkálatokat elvégezték, de
a kifizetés teljesítés igazolás alapján történhet meg. Megállapodás nélkül, minek alapján és ki állítsa ki
a teljesítés igazolást? Felhívta a figyelmet, hogy csak úgy egy számla alapján nem lehet kifizetni
semmit. Kérte a vállalkozót, hogy vegye fel Horváth Lajos képviselővel a kapcsolatot és egyeztesse le,
hogy hány csap került beépítésre, illetve milyen munkálatokat végzett el. Kérte ebben képviselő úr
segítségét. Amennyiben hozza a vállalkozó a teljesítés igazolást, abban az esetben az Önkormányzat ki
fogja fizetni a számlát.
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Horváth Lajos – képviselő – válaszában elmondta, hogy az az időszak amikor ez a dolog történt
nagyon nehéz időszak volt az önkormányzat életében. Kiss Melinda polgármester januárban még volt,
majd lemondott, aztán alpolgármesterként vette át a polgármesteri teendőket. Volt jegyző asszony
januárban még volt, majd ő is távozott, új jegyző került kinevezésre. Majd április hónapban új
polgármestert választott a falu. Nehéz időszak volt.
Nagy András – polgármester – nem zárkózik el a megoldástól, de mindig újabb dolog került a
felszínre és a papíroknak rendben kell lenniük.
Kiss Melinda – Járási Hivatalvezető – szót kért, hogy megválaszolhassa a feltett kérdést.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – megadja a szót Kiss Melinda Kiskunmajsai Járási Hivatalvezetőnek.
Kiss Melinda – Járási Hivatalvezető – válaszában elmondta, hogy megszólítva érezte magát az
előzőekben elhangzottak során, és szereti az egyenes beszédet, mivel az előző vezetésről volt szó,
ezért kíván reagálni. Egyértelműen a Kerektó pályázatra szeretne kitérni. A Képviselő-testület
emlékszik arra bizonyára, hogy amikor a pályázat készült a Tiszavölgyi Gábor felajánlotta – és ez
elhangzott testületi ülésen – hogy azért nem kötünk megállapodást, mert ha nem nyer a pályázat akkor
nem kér pénzt a tervezési munkálatokért. A Kerektó a szívügye, mint természetvédőnek és a Nemzeti
Parkkal nagyon jó kapcsolatban van, és utána tett egy ajánlatot, hogy ha nyer a pályázat, akkor ez az
összeg lesz a tervezés díja. Őszintén nem emlékszik az összegre, de a 2012. évi testületi
jegyzőkönyvekben szerepelnie kell ennek a témának.
Nagy András – polgármester – nem emlékezett erre, de attól még a testületi ülés témája lehetett.
Kiss Melinda – Járási Hivatalvezető – a tervező nagylelkű ajánlatot tett, szívügyének tekintett a
Kerektó pályázatot. Hatalmas munka volt a tervezés, azt azonban el kell mondani, hogy hibázott, amit
a tervezési költségekből le kell alkudni. Természetesen tisztában van vele, hogy nincs joga javaslattal
élni, de javasolja ezt megfontolni. 2012. évi testületi jegyzőkönyvekben szerepelnie kell, a Tiszavölgyi
Gábor így vállalta, nem készült megállapodást. Azt kell, hogy mondja, hogy a tervező járt rosszul,
hogy nem kötött szerződést, az önkormányzat semmiképp.
Hozzászólásában kifejtette, hogy amennyiben bárkinek bármilyen kérdése vagy kérése van, forduljon
hozzá, hiszen az elmúlt időszakban is bármilyen kérdésre válaszolt, és kérésre segíteni próbált.
Jövőben is szívesen segít.
Nagy András – polgármester – kérdése arra irányult, hogy van-e még ilyen ügy, amiről tudnia kell a
Képviselő-testületnek?
Kiss Melinda – Járási Hivatalvezető – a megállapodást ne keressék a Tiszavölgyi úrral, majd most
kell kötni egy megállapodást, amely az elnyert pályázati támogatás tükrében kerül megfogalmazásra.
Azt előre senki nem tudta, hogy mennyi lesz a támogatási összeg. 33 millió forintos pályázatból lett 26
millió forint támogatás. Ezt előre nem lehetett tudni. A Pásztorkodó Egyesület a pályázó, mint bevont
egyesület ebben a pályázatban.
Nagy András – polgármester – nem várható akkor a jövőben több megállapodás felszínre kerülése?
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Kiss Melinda – Járási Hivatalvezető – erre nem tud válaszolni, amennyiben lesz ilyen kérdés
szívesen válaszol a kérdésekre akár polgármesteri, képviselői, jegyzői szinten.
3./ 3 Pályázatok.
Nagy András – polgármester – három pályázattal kapcsolatban kívánja a Képviselő-testületet
tájékoztatni.
Kerektó pályázat, amikor megszületett a támogatói határozat, a Csúri Ferencné felvette a kapcsolatot
az Önkormányzattal. Pályázati anyag nem volt a kezünkben, később sikerült megszerezni a Goodwill
Consulting Kft pályázatíró cégtől. Több napig vizsgálták az anyagot, és kutatták, hogy miért lett a
támogatási összeg az igényelt támogatástól kevesebb. Vizsgálták, hogy mik azok a lehetőségek,
amelyekkel a projektet mégis meg lehet valósítani. Kérte a képviselőket, hogy gondolkozzanak el a
megoldáson. A gond az, hogy a projekt nemcsak a kerektó helyrajzi számát érinti (36/24 hrsz.), hanem
még nyolc helyrajzi számon lévő területet is, amelyből egy utca. A pályázat csak a Kerektóra lett
beadva. A másik probléma, hogy a pályázati anyaghoz nem került csatolásra egy nyilatkozat, hogy az
beruházás nem építési engedély köteles. Az Alsó Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség csak akkor járul hozzá, ha az egész beruházás megvalósul. Ezért is vette fel a kapcsolatot
a Tiszavölgyi úrral, hiszen tervezőként tud segíteni, hogy melyek azok a munkálatok, melyeket
ésszerűen takarékosan lehet elvégezni, hogy az egész projekt megvalósuljon. A tervező Tiszavölgyi
Gábor álláspontja szerint ezen a pályázaton nem lehet csökkenteni, sőt többe fog kerülni. Kérte a
képviselőket, hogy gondolkozzanak a megoldáson, hiszen a pályázat nyertese a Pásztorkodó
Hagyományőrző Egyesületnek nincs 9.300.000.-Forintja, és az Önkormányzatnak sincs ennyi pénze –
és a legközelebbi Képviselő-testületi ülésen visszatérnek erre a napirendi pontra. A Támogatási igény
27.732.130.-Ft volt, ebből nyert az Egyesület. 20.369.000.-Ft támogatást. 7.362.000.-Ft nettó és
9.350.000.-Ft bruttó összeg hiányzik a teljes megvalósításhoz. Tovább rontja a helyzetet, hogy a
pályázatba nincs betervezve a műszaki ellenőr, az iszap elhelyezésének költsége, valamint a tervezés
költsége. Kérte a Képviselő-testület tagjait fontolják meg a kérdést. Előleg igénylésének a feltételei
kötöttek, nincs rá lehetőség.
A Templom felújítási pályázat kapcsán kérte Kiss Melinda Járási Hivatalvezető kisasszonyt, hogy
járjon közben a plébános úrnál, hogy a Támogatási szerződés másolatát juttassa el az
Önkormányzathoz. Ehhez a közös munka miatt van szükség.
Kiss Melinda - Járási Hivatalvezető – biztosította Képviselő-testületet, hogy tolmácsolja a kérést a
plébános úrnak és megpróbál közbenjárni az ügyben.
Nagy András – polgármester – folytatva a tájékoztatást örömmel tájékoztatta Képviselő-testület
tagjait, hogy nyert a KEOP Energetikai pályázat, melynek keretében 29 millió forint összeget nyert a
település. A konyha, az óvoda és a közös hivatal épületeinek energetikai rekonstrukciója fog
megtörténni. Gondot okozhat, hogy a konyha elavult tetőszerkezete elbírja-e a berendezéseket, illetve,
hogy az óvoda épületnél van a közelben egy nagyfeszültségű trafó, mely beárnyékolhatja a
berendezést. A programmal nagyon sokat profitálhat az Önkormányzat, a projekt utómunkálatait a
Goodwill Consulting végzi.
Összességében a három pályázat teljes költsége 69 millió forint.
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Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy lejárt az egy éves szerződése az Önkormányzatnak a
Goodwill Consulting Kft-vel. Három másik céget is megkerestek és eddig a legjobb ajánlatot a
Goodwill tette. A negyedik cég ajánlata még nem érkezett meg. Azt javasolja a testületnek, hogy
egyelőre csak eseti megbízást adjanak, ugyanis 2014. évben jár le a pályázati ciklus, és 2014 őszén
indul az új ciklus. A következő Képviselő-testületi ülésre konkrét előterjesztés fog készülni a témában.
Önkormányzati bérlakás kapcsán több alkalommal keresték meg az Önkormányzatot. A Képviselőtestület korábbiakban döntött arról, hogy a megörökölt Néhai Kiss Ferencné családi házat nem
értékesíti, de egyelőre még bérbe sem kívánják adni. Korábbiakban jelentkezett a Bogdán házaspár,
akik a közösségi életben nyújtott áldozatos és színvonalas munkájukkal megérdemelnék, hogy az
Önkormányzat segítsen nekik, ha nehéz helyzetbe kerülnek. Kérte a képviselőket, hogy egyenlőre
senkit sem biztassanak, hiszen nincs szabad kiadható lakása az Önkormányzatnak.

Horváth Lajos – képviselő – felhívta a figyelmet, hogy az érintett ingatlan kertjében 1,5 méteres gaz
van. Kérte a polgármestert intézkedjen a kérdésben. Az utca melletti terület szépen le van nyírva, de a
kert nincs.
Nagy András – polgármester –biztosította a képviselőt, hogy intézkedni fog ebben az ügyben.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag,
határozathozatal nélkül jóváhagyta a 3/3. pontban szereplő tájékoztatást.
3./ 4. Módosító indítvány Jászszentlászló SZMSZ ügyében
Nagy András – polgármester – módosító indítvány érkezett, hogy a Jászszentlászló Képviselőtestületi üléseken ne lehessen információ rögzítésre, továbbításra alkalmas mobil telefonokat bent
tartani az ülés ideje alatt. Ezt a kérdést szeretnék a Szervezeti és Működési Szabályzatban lerögzíteni.
Horváth Lajos – képviselő- nem ért egyet a dologgal. A korábbi vezetés idején még a Papp József
ideje alatt téma volt, hogy a Catel Kft fog felvételt készíteni és azt a lakosság követheti. Az ülések
nyilvánosak, mi lenne, ha valaki beülne és hallgatná?
Nagy András – polgármester – az biztos, hogy a nyilvános ülésekre bármikor bejöhetne bárki, De
vannak olyan témák, amikor nem szeretné, ha belső információk kerülnének ki.
Bozóki Edit - képviselő – azt feltételezik, hogy a képviselők felvételeket készítenek?
Nagy András – polgármester – a témától függ, mondjuk a fogorvos kérelme kapcsán szerette volna,
ha nem kerülnek ki információk. Azt nagyon fontosnak tartja, hogy zárt ülés alkalmával ne lehessen
mobil telefont bevinni a terembe.
Bozóki Edit – képviselő – a Zárt ülés az más, számára ez nem volt eddig egyértelmű. Azt
elfogadhatónak tartja, hogy zárt ülésen nem lehet mobil telefont bent tartani.
Horváth Lajos – képviselő – zárt ülés esetében elfogadja a módosítást.
Nagy András – polgármester – Valentovics Beáta jegyző előkészületeket tesz a rendelet
módosítására. A következő Képviselő-testületi ülés keretében visszatérnek erre a kérdésre.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag,
határozathozatal nélkül jóváhagyta a 3/4. pontban szereplő módosító indítványt.
Horváth Lajos – képviselő – kérte a polgármester tájékoztassa az alábbi kérdésben:
Jászszentlászló Temetőnél készült egy járdaszakasz, amelyet ki építtetett, hiszen a Képviselő-testület
erről korábbiakban nem döntött? Amennyiben az Önkormányzat építtette akkor miért Kiskunmajsai
vállalkozó volt a kivitelező, hiszen a korábbiakban az volt a gyakorlat, hogy helyi munkát elsősorban
helyi vállalkozó végezte el? Mi motiválta a polgármestert, hogy a régi összetört betonra egy 90 cm
széles járda kerüljön, amely hullámos és görbe? Már látszanak a repedések, nem került a beton alá
vasháló, keskeny a járda nem fér el rajta két ember egymás mellett, több mint 10 cm szintkülönbség
van. Kérdésként tette fel, hogy mennyibe került ez a járda?
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy a Temető előtti parkoló részeként került
megvalósításra a járda felújítása. Saját maga döntött a kérdésben, hiszen értékhatár alatt van. Azért lett
90 cm széles, mert annyi a hely, és azért lett 10 cm kiemelve, hogy ne álljanak rá az autósok.
Műszakilag nincs átvéve, amennyiben sérülések vannak, azok természetesen ki lesznek javítva.
Örömmel tapasztalja, hogy képviselő úr figyelemmel kíséri a faluban zajló munkálatokat.
Horváth Lajos – képviselő – Móricgátra menet látta a járda építés munkálatait. Kijelentette, hogy ez
a szakmája ezért különösen figyel arra, amit lát. A Rákóczi utca felújításakor is sok esetben annak
köszönhető, hogy a kivitelező nem tudta megkárosítani az Önkormányzatot, hogy állandóan
személyesen ellenőrizte őket. Elfogadta a polgármester válaszát.
Bozóki Edit – képviselő – hozzászólásában szóvá tette, hogy véleménye szerint a Képviselő-testületet
tájékoztatni kell minden fontosabb pénzügyi kérdésről. Személy szerint nem emlékszik arra, hogy a
járda kérdésében tájékoztatást kaptak. Más téma. Nem azok beszéltek róla, akik érintettek, de
tudomására jutott, hogy a község intézményeiben jutalmat osztottak. Erről kértek felvilágosítást, az a
véleménye, hogy a Képviselő-testületnek erről tudnia kellene. A faluban tájékoztatást kérnek és nem
tud válaszolni a felvetésre.
Nagy András – polgármester – nagyon érdekes felvetésnek találta a Bozóki Edit képviselő által
elmondottakat. Azt nem kérdezte senki meg az utcán, amikor az általános iskola munkavállalói kaptak
480.000.-Ft cafateria juttatást? Igen valóban kaptak a dolgozók az elmúlt 6 éves munkájuk
elismeréseként jutalmat. Erre a bérben fedezet van, pártállás nélkül, az intézményvezetők osztották fel
az intézményekre jutó keretet. Amikor az iskola dolgozói megkapták az étkezés juttatást, sok dolgozó
kérdezte, hogy akik már nem az önkormányzat dolgozói kapnak juttatást, akik pedig itt dolgoznak
azok semmit nem kapnak?
Bozóki Edit –képviselő – csupán azt szeretné, ha tájékoztatná a jövőben az ilyen jellegű döntésekről.

Nagy András – polgármester – ha igényt tartanak rá akár név szerint is meg lehet nézni, hogy ki
mennyit kapott.
Horváth Lajos – képviselő – nem tudjuk, hogy miért van a Képviselő-testület, ha nem kap erről
tájékoztatást.
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Nagy András – polgármester – az elmúlt időszakban azt tapasztalta, hogy az előző vezetés is hozott
döntéseket 100-500 ezer forintos összegekben. Vállalja a felelősséget jogkörében járt el, és a jövőben
is el fog járni. A közelmúltban számlázta le Horváth Lajos az Óvoda javítási munkálatainak költségét.
Az intézményvezető felvetette, hogy korábban is Horváth Lajos végzett javítási munkálatokat, ezért a
mosdó helyiséget is vele szeretné rendbe rakatni. Nem tett ellenvetést ezt ellen és nem is vitte a
Képviselő-testület elé. Napi jellegű feladat volt, megoldották.
Horváth Lajos – képviselő – A felvetésnek nem ártó szándéka volt, csupán a kéréseit tette fel.
Amennyiben tájékoztatja a polgármester a Képviselő-testületet, akkor nem kerül sor a kérdések
feltételére is. Bizonyos dolgokat meg kell beszélni.
Egyben megragadta a lehetőséget, hogy megköszönje, hogy a polgármester támogatta a
Sportegyesületet abban, hogy egy láncot beszerezzenek. Elvárás volt, hogy a nézőteret a pályától el
kell zárni. Vas oszlopokat kellett leásni, amelyeket lánccal kötnek össze. Ennek a láncnak a
beszerzésében segített Nagy András polgármester. A kispadokat előbbre kell hozni 1,5 méterrel, ezt a
saját cége végzi el, hogy ne legyen a Sportegyesületnek költsége.
Nagy András –polgármester – örömmel tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy beindult
Jászszentlászló hivatalos Facebook oldala Életünk Jászszentlászló néven. Ha valakinek van
közzétennivalója annak állnak a rendelkezésre.
Bozóki Edit – képviselő – megragadta az alkalmat, hogy megköszönje az Önkormányzat segítségét a
Szivárványtábor rendezvényeihez. Nemcsak az Önkormányzat, hanem a képviselők, polgármester,
jegyző személyesen is támogatta a rendezvényt. A Szivárványlakók nagyon jól érezték magukat,
számtalan program került megrendezésre. Köszönetét fejezte ki a támogatásért.
Nagy András – polgármester - Megköszönte a hozzászólásokat a Képviselő-testület a munkát zárt
ülés keretében folytatja tovább.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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