JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 22-én
1430 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

alpolgármester

Bozóki Edit
Hajagos-Tóth István
Horváth Lajos
Seres János

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Részvétel 86%-os. Tóthné Frank Anikó távolmaradását bejelentette.
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 6 igen szavazattal az ülés
napirendjét az alábbiakban fogadta el:
1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András
polgármester

2./ Jászszentlászló Község Önkormányzatának
helyi iparűzési adóról szóló 6/2011. (III.25.)
rendelet módosítása
(írásos előterjesztés)

Nagy András
polgármester

3./ Jászszentlászló Község Önkormányzatának
önkormányzat vagyonáról szóló 5/2013. (II. 14.)
rendelet módosítása
(írásos előterjesztés)

Nagy András
polgármester

4./ Tájékoztató a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
működéséről
(Írásos előterjesztés)

Nagy András
polgármester

5./A Halasvíz Kft, Kalocsavíz Kft, Kőrösvíz Kft
egyesülésével kapcsolatban az egyes víziközmű
társaságok tulajdonosai által meghozandó döntés
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András
polgármester
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6./ Megállapodás Sportpálya gondnoki lakás használatáról
(Írásos előterjesztés)

Nagy András
polgármester

7./ Jászszentlászlói Sportegyesület támogatási
kérelme
(Írásos előterjesztés)

Nagy András
polgármester

8./ Jászszentlászló Rákóczi u. 24 szám alatti
önkormányzati telek vásárlási kérelem elbírálás
(Írásos előterjesztés)

Nagy András
polgármester

9./ Egyebek
1. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata
Nagy András – polgármester – az írásos anyag megvitatására kérte a képviselőket.
Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítésként hozzátette, hogy a jogszabályi változások,
valamint a jogalkotásról szóló törvény rendelkezései miatt kellett a módosításokat elvégezni a
Szervezeti és Működési Szabályzaton. Új tétel a Képviselő-testület évenkénti kötelező hat
ülésszámának szabályozása, a rendkívüli ülés összehívásának szabályozása, személyes
érintettség kérdése. Új pont, hogy a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve három példányban
készül és hangfelvétel készül minden ülésen, melyeket archiválnak. A vagyonnyilatkozat
tétel szabályait részletesen rögzíti a Szabályzat. Új függelék került az SZMSZ-be az
önkormányzat által alkalmazott szakfeladatokról, valamint átvezetésre kerültek a személyi
változások. Új melléklet a 7. sz. melléklet, ahol azon munkavállalók szerepelek, kik felett
munkáltatói jogot a polgármester gyakorol. Polgármester úr összeférhetetlenség miatt a
munkáltatói jogkört a Könyvtári asszisztens esetében – aki felesége – átruházta Patyi Norbert
alpolgármesterre. Erről a szükséges dokumentumok elkészültek.
Bozóki Edit – képviselő – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság
véleményezte az előterjesztést. Jegyző asszony ott is elmondta ezeket a szempontokat.
Ügyrendi Bizottság 3/2013. (V. 21.) számú határozatával az előterjesztést jóváhagyta.
Képviselő asszony az Ügyrendi Bizottság ülésén javaslattal élt, melyeket kéri figyelembe
venni. Ezek az alábbiak az előterjesztés 4. számú melléklete a helyi önszerveződő
közösségeket sorolja fel. Ezek közé javasolja felvenni a Jászszentlászlói Ifjúsági Közösséget,
a Jászszentlászlóért Egyesületet, valamint a Jászszentlászlói Motoros Klubot. Ezek a
szervezetek aktívan részt vesznek a közösség életében. A Szentlászló Hírmondó újság
megjelenésével kapcsolatban kifogásolta, hogy „eseti” megjelenés szerepel a tervezetben. Ez
a megfogalmazás nagyon tág fogalom. A lakosság tájékoztatása nagyon fontos, álláspontja
szerint szükség van az újság rendszeres megjelenésére.
Nagy András – polgármester – megköszönte a javaslatot. Az újság megjelenésének
gyakorisága azért „eseti”, mert amennyiben pontos dátumot, vagy időszakot jelölne meg a
Testület, akkor attól nem lehet eltérni. Ha a megjelenés havi lenne, akkor nem lehetne esetleg
kéthetente megjelentetni, vagy fordítva mivel az engedélyezésnél bejelentett időszaktól nem
lehet eltérni. Elmondta, hogy a lakosság tájékoztatását fontosnak tartja, ha kell, kéthetente
megjelenik, de az eredeti terv, hogy minimum negyedévente jelenjen meg az újság.
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Bozóki Edit – képviselő – észrevételezte, hogy a Képviselő-testület önként vállalt feladatai
között szerepel az „iskolaotthon” Ez már nem élő dolog, az állami átvétel miatt, viszont
javasolja felvenni az Iskolamúzeumot. Az állami átvételt követően a KIK nem támogatja
ennek a fenntartását, pedig nagyon jó kezdeményezés, fontos lenne a támogatása a gyermekek
nevelése szempontjából és a hagyományok őrzése szempontjából is. Nagyon szép színfoltja
lehetne az iskolának, vagy akár az egész falunak. Vannak erre jó példák, például Csongrádon,
ahol gyermekek vezetik a látogatókat körbe. Fontos lenne a fejlesztése.
Nagy András – polgármester – megköszönte a javaslatot. Az iskolaotthon valóban hibásan
szerepel a mellékletben, azt törölni fogják. A 2. sz. mellékletben csak azok a feladatok
szerepelhetnek, amiket magunkra tud a Képviselő-testület vállalni. Ide nem kerülhet be az
Iskolamúzeum! Az Iskolamúzeum fenntartásának, kutatásnak, fejlesztésnek támogatására
egyéb módokat javasol pl. alapítványon keresztül, egyszeri támogatás által.
Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítésként hozzá tette, hogy a polgármesteri fogadóóra
nem hétfőn, hanem csütörtökön 8-9 óra között lesz rögzítve.
Patyi Norbert – alpolgármester – az alpolgármesteri fogadóóra mi célt szolgál?
Horváth Lajos – képviselő – törvényi előírás.
Nagy András – polgármester – kiegészítésre kerül még a 3. sz. mellékletben a Közmű Kft
tevékenységéhez a szennyvíz kezelés fogalma. A 4. sz. melléklet kérdésére visszatérve kérte
képviselő társait, hogy a hívják fel az egyesületek figyelmét, hogy jelentkezzenek be írásban
az önkormányzatnál, hogy tudomása legyen arról, hogy működnek a falunkban, és milyen
tevékenységet végeznek Az elhangzott változtatásokat átdolgozza jegyző asszony az
előterjesztés anyagán.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotta
Jászszentlászló Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati
rendelete
a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról

2./ Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzatának helyi iparűzési adóról szóló 6/2011.
(III.25.)rendelet módosítása
Nagy András - polgármester - az írásos előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta.
Nem kívánja az anyagot szóban kiegészíteni.
Valentovics Beáta – jegyző – joghézagok megszüntetése miatt történt a rendelet-módosítása.
Az írásos előterjesztés teljes körű tájékoztatást ad erről.
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotta
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12./2013. (V. 23) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
3./ Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzatának
önkormányzat vagyonáról szóló 5/2013. (II. 14.)rendelet módosítása
Nagy András – polgármester – kérdést intézett Képviselő-testülethez, hogy az írásos
anyaghoz kapcsolódóan kívánnak-e felszólalni?
Valentovics Beáta – jegyző – elmondta, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Törvényességi és Ellenőrzési Főosztálya észrevételének megfelelően történtek változtatások
az Önkormányzat vagyonrendeletében. Aggályosnak ítélték, hogy a versenyeztetés szabályait
a Képviselő-testület esetenként határozza meg. Erre vonatkozóan Közbeszerzési Szabályzat
kidolgozás alatt van, előre láthatóan a következő testületi ülésen kerül megtárgyalásra.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotta

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról

4./ Napirendi pont
Tájékoztató a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről
Nagy András – polgármester – hozzászólásában elmondta, hogy az írásos anyag teljes körű
nem kíván ehhez kiegészítéssel élni.
Képviselő-testület kérdést, hozzászólást nem tett a témával kapcsolatban.
Nagy András – polgármester javasolja, hogy A Képviselő-testület a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről szóló tájékoztatót
fogadja el.

4

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:

69/2013. (V.22.) határozat
Tájékoztató a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
működéséről
Határozat
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a ,,
Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás működéséről” tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a következő döntést hozza:
A
Képviselő-testület
a
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: a határozat megküldésére azonnal
Felelős: Nagy András polgármester

5./ Napirendi pont
A Halasvíz Kft, Kalocsavíz Kft, Kőrösvíz Kft
egyesülésével kapcsolatban az egyes víziközmű
társaságok tulajdonosai által meghozandó döntés

Nagy András – polgármester – írásos előterjesztés anyaga teljes körű. A Kőrösvíz Kft,
Halasvíz Kft, Kalocsavíz Kft összeolvadásával egy új szolgáltató jön létre. Tekintettel arra,
hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat tulajdonrésszel rendelkezik a Halasvíz Kft-ben
ezért az egyesüléshez tulajdonosi hozzájárulás szükséges. Javasolja továbbá, hogy a
Jászszentlászló önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy az
összeolvadással megvalósuló egyesülést követően létrejövő gazdasági társasággal a
víziközmű szolgáltatásra és vagyonkezelésre vonatkozó szerződést aláírja.

Képviselő-testület kérdést, hozzászólást nem tett a témával kapcsolatban.
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
70/2013. (V. 22.) számú határozat
A Halasvíz Kft, Kalocsavíz Kft, Kőrösvíz Kft egyesülésével kapcsolatban az egyes
víziközmű társaságok tulajdonosai által meghozandó képviselő-testületi döntés
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete akképpen
dönt, hogy mint a Halasvíz Kft 100.000.-Ft névértékű üzletrészének
tulajdonosa támogatja Halasvíz Kft (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.)
Kalocsavíz Kft (6300 Kalocsa, Hősök u. 38.) Kőrösvíz Kft (6200
Kiskőrös, Dózsa György u. 43.) társaságok összeolvadással
megvalósuló egyesülését, ennek érdekében a Halasvíz Kft
ügyvezetése által összehívott érintett társaságok egyesüléséről döntő
taggyűlésen szavazati jogát aképpen gyakorolja, hogy megszavazza
az érintett társaságok összeolvadással megvalósított egyesülését. A
Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy a
Halasvíz Kft taggyűlésén részt vegyen, és tulajdonosi képviselet
ellátása során akképpen szavazzon, hogy az előterjesztésnek
megfelelően megszavazza a Halasvíz Kft, Kalocsavíz Kft, Kőrösvíz
Kft. összeolvadással egyesülését.
Jászszentlászló önkormányzata akképpen dönt, hogy a Halasvíz Kft
(6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) Kalocsavíz Kft (6300 Kalocsa,
Hősök u. 38.) Kőrösvíz Kft (6200 Kiskőrös, Dózsa György u 43.)
összeolvadással megvalósuló egyesülésével létrejövő gazdasági
társaság lássa el – mint jogutód gazdasági társaság – az
önkormányzat területén az egészséges ivóvíz ellátást biztosító
közszolgáltatói feladatok ellátását, valamint a közműves ivóvíz
ellátást szolgáló víztermelő, vízkezelő, tároló,elosztó létesítmények
és berendezések üzemeltetését, a szennyvíz hálózat üzemeltetését, az
önkormányzattal
megkötött
közszolgáltatási
és
vagyonkezelési/bérleti
szerződés
alapján
Jászszentlászló
önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy András
polgármestert, hogy az összeolvadással megvalósuló egyesülést
követően létrejövő gazdasági társasággal a víziközmű szolgáltatásra
és vagyonkezelésre vonatkozó szerződést aláírja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2013. május 31.
6./ Napirendi pont
Megállapodás Sportpálya Gondnoki lakás használatáról
Nagy András – polgármester – írásos kérelem anyagát ismertette a Képviselő-testület
tagjaival. Kérte a képviselő-testületet tegyék meg hozzászólásaikat, kérdéseiket.

6

Horváth Lajos – képviselő- tájékoztatta képviselőket, hogy a Sportegyesület elnökeként már
régen szenved a helyzet miatt, hogy nem talál sportpálya gondnokot. A mezek mosása, az
edzések, meccsek előtti előkészületek, az öltöző takarítása komoly feladat. Ezért nagyon
sürgető a kérdés. Végre jelentkezett egy személy, aki ezt a feladatot ellátja, azért cserébe,
hogy lakja ezt a gondnoki lakást. A biztonság szempontjából is fontos lenne, hogy legyen ott
egy gondnok, hiszen komoly értékek vannak a Sportpályán.
Nagy András – polgármester – hozzászólásában támogatja az előterjesztést. A gondnoki
lakást ingyen rendelkezésre bocsátja az önkormányzat, azonban a rezsi lakóra eső részét ki
kell fizetnie.
Valentovics Beáta – jegyző – javasolta, hogy a lakásbérleti szerződés határozott időre - egy
évre - kerüljön megkötésre. A bérleti szerződésben pontosan rögzíteni kell a rezsi
megosztásának feltételeit.
Nagy András – polgármester – szavazásra bocsátja, hogy Jászszentlászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportpálya gondnoki lakás bérlőjének jelölje ki Kovács
Kitti Jászszentlászló, Lantostanya 53. szám alatti lakost. Hatalmazza fel a polgármestert, hogy
a 2013. 06.01 – 2014. 05. 31. napjáig szóló bérleti szerződést kösse meg bérlővel. A fizetendő
lakbér díja 0.-Ft legyen. A bérlet ellentételezéseként bérlő a külön megállapodásban rögzített
gondnoki teendőket látja el. A rezsi költségek megosztásának feltételeit ugyanezen
megállapodás fogja rögzíteni.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
71/2013. (V.22.) határozat
Sportpálya gondnoki lakás bérbeadása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sport pálya gondnoki lakás bérlőjének kijelöli
Kovács Kitti Jászszentlászló, Lantostanya 53. szám alatti
lakost. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. 06.01
– 2014. 05. 31. napjáig szóló bérleti szerződést kösse meg
bérlővel. A fizetendő lakbér díja 0.-Ft. A bérlet
ellentételezéseként bérlő a külön megállapodásban
rögzített gondnoki teendőket látja el. A rezsi költségek
megosztásának feltételeit ugyanezen megállapodás rögzíti.
Határidő: azonnal
szerződés: 2013. 06.01-től
Felelős: Nagy András polgármester
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7./ Napirendi pont
Jászszentlászlói Sportegyesület támogatási kérelme
Nagy András – polgármester – írásos előterjesztés anyagát ismertette a Képviselő-testület
tagjaival. Támogatja az előterjesztést, azzal a feltétellel, hogy a megállapodásban rögzítésre
kerül, hogy a Sportegyesület 2013. november 30-ig, tételes elszámolással elszámol a kapott
támogatással. A költségvetési rendelet tartalmaz 500.000.-Ft előirányzatot sport támogatására,
ebből most 300.000.-Ft-ot kér az Egyesület.
Horváth Lajos – képviselő- korábbi években is ez volt a gyakorlat. Mindig elszámolt az
Egyesület a kapott támogatással tételesen, számlákkal.
Nagy András – polgármester – elfogadásra javasolja, hogy Képviselő-testület a
Jászszentlászlói Sportegyesület részére 300.000.-Ft támogatást biztosítson, melynek fedezete
a 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő „Működési célú pénzeszközátadás –
előirányzata.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
72/2013. (V.22.) határozat
Sportegyesület támogatása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Jászszentlászlói Sportegyesület részére 300.000.Ft támogatást biztosít. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a megállapodást kösse meg. A támogatás
elszámolásának határideje 2013. november 30. A
támogatás
fedezete
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő
„Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre – Sport
támogatása” előirányzata.
Határidő: szerződés kötésre 2013. június 15.
Felelős: Nagy András polgármester
8./ Napirendi pont
Jászszentlászló Rákóczi u. 24. szám alatti építési telek értékesítése
Nagy András – polgármester - ismertette az előterjesztés anyagát. Kérte a képviselőket
szóljanak hozzá. A kérelmet benyújtó személy tervei között szerepel egy „szolgáltatóház” és
„idősek részére apartman ház” építése. Az általa megvásárolt – szomszédos – ingatlan elég
keskeny, ezért szeretne vásárolni mellé egy telket. Az önkormányzatnak a Rákóczi utcán két
telke van, egyik telken van az ivóvíz tisztító konténer. A mellette lévő 580 négyzetméter
nagyságú telekről van szó. Javasolta az értékesítést, de az előterjesztésben szereplő ártól
magasabb áron. Véleménye szerint ettől magasabb árat is el lehet érni. Támogatja az
értékesítést, de csak abban az esetben, ha legalább 1.000.000.-Ft vételárat el tudnak érni. Az
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önkormányzat ezt a bevételt az Egészségház fűtésének javítására fordítaná, erről az
egyebekben fogja tájékoztatni Képviselőket.
Hajagos-Tóth István – képviselő – támogatja az értékesítést. Legalább 20 éve kihasználatlan
a telek. Az Önkormányzat nem tudja ezt hasznosítani, a falunak egy színfoltja lenne egy szép
épület, egy egységes faluközpont kialakításához hozzájárulna. Javasolja Képviselőtestületnek, bízza meg a polgármestert tárgyaljon a vevővel és amennyiben az előterjesztéstől
magasabb áron értékesíthető, akkor térjenek vissza a kérdés megvitatására.
Horváth Lajos –képviselő – nem támogatja az értékesítést. A falu központjában lévő jó
telekről van szó.
Hajagos-Tóth István – képviselő – javasolja az értékesítést, azzal, hogy a megmaradó üres
telket ne értékesítse az Önkormányzat.
Nagy András – polgármester – egyetértett a felvetéssel. Csak a kisebb telek értékesítéséről
van szó, azt is abban az esetben adja el az Önkormányzat, ha minimum 1.000.000.-Ft vételárat
sikerül elérni.
Szavazásra bocsátja, hogy Képviselő-testület a Rákóczi u. 24. szám alatti 389 hrsz.
nyilvántartott építési telket értékesítésre jelölje ki. Képviselő-testület hatalmazza fel a
polgármestert, hogy a vevővel a tárgyalást folytassa le, és a lehető legmagasabb vételárat érje
el.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
73/2013. (V.22.) sz. határozat
Jászszentlászló, Rákóczi u. 24. sz. alatti
építési telek értékesítése
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
értékesítésre bocsátja a tulajdonát képező Jászszentlászló, Rákóczi
u. 24. 389. hrsz. alatti 735 m2 alapterületű építési telket.
Megbízza a polgármestert, hogy a vevővel - László András
Jászszentlászló, Ilonaszállás tanya 48. szám alatti lakossal - az
adásvétel tárgyában egyeztetést folytasson a lehető legmagasabb
vételárat érje el.
Képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével megbízza
a polgármestert.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2013. június 30.
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9./ Napirendi pont
Egyebek
9/1. Egészségház kazáncsere
Nagy András – polgármester – korábbi tájékoztatásnak megfelelően lépéseket tett az
Egészségház fűtési rendszerének javítása tárgyában. A kazán kiszellőzése és levegőzése nem
megoldott, égéstermék jutott a babaváró részbe. A műszaki megoldás egy „Turbó” kazán
vásárlása, mely a jelenlegi kémény kibővítésével építhető be. Két árajánlat érkezett; egyik
Palotás Mihály Kiskunfélegyháza 1.120.283.-Ft + ÁFA, a másik Aqua Air Plus Kft
Kiskunmajsa 1.026.760.-Ft Áfa-val. Az ajánlat érvényessége 30 nap. Átalakítások után fűtött
lesz az előtér és a WC helyiség is. Jelentős gáz megtakarítást vár, mert gazdaságos hatékony
kazánról van szó.
Horváth Lajos – képviselő – kérdése arra irányult, hogy az orvosi rendelőben is lesz-e
átalakítás?
Nagy András – polgármester – elmondta, hogy az orvosnál megmaradnak a radiátorok, de
beépítenek egy- egy termosztátot, ezáltal az orvosnál és a védőnőnél külön tudják szabályozni
a fűtést. Átalakításként kérte még a doktor úr, hogy öltöző szobát alakítsunk ki a betegek
részére, valamint szükség lenne egy kezelő szobára is. Erre az Önkormányzatnak nincs anyagi
lehetősége. Először a kazán kérdését kell megoldani.
Horváth Lajos – képviselő – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Dr. Faddi Zoltán
ismeretei szerint életmód boltot szeretne nyitni a rendelő mellett. Azonban a védőnői rendelő
miatt erre nincs lehetősége, helyhiány miatt.
Nagy András – polgármester – erről a terveiről nem tájékoztatta a háziorvos. A védőnő más
épületben való elhelyezése jelenleg nem megoldható, valamint a telek beépíthetősége is már
maximálisan ki van használva. Arról nem tájékoztatta, hogy az épületet megvásárolná. De
erre a kérdésre ki kell térni, beszélni kell róla, még a felújítás megkezdése előtt. Mindent meg
lehet beszélni, csak tudjon róla az Önkormányzat.
Horváth Lajos – képviselő – ismeretei szerint a doktor úr tudna pályázni napelemes rendszer
kiépítésre, szigetelésre.
Valentovics Beáta – jegyző – felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy az ingatlan teljes
egészében önkormányzati tulajdonban van. A háziorvos nem adhat be pályázatot ennek
korszerűsítésére, csak esetleges Önkormányzati hozzájárulással.
Képviselő-testület határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul vette.
9/2 Szank község szennyvíz tisztítási díja
Nagy András – polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Szank község
2013.március 10. nappal vízi-közmű és szennyvíz szolgáltatót váltott. Csatlakozott Kisteleki
Bartucz Tibor neve által fémjelzett céghez. Akkor felvették a kapcsolatot a szolgáltatóval,
hogy a megállapodást a szennyvíz tisztítás tárgyában megkössék. A megállapodás megkötése
elhúzódott, az Ő hibájukból, mai napon kapták kézhez, többszöri felszólítás, fenyegetés után.
Ennek alapján a számla elkészül, azt továbbítjuk. Közel egy millió forintról van szó, március
10-től nem fizettek. A szolgáltatás díjában nem sikerült emelést elérni, maradt a régi ár.
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Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítésként hozzátette, hogy a megállapodás addig él, míg
a szennyvíz üzemeltetést Kiskunhalas át nem veszi. Akkor szolgáltató újra egyeztetni fog
Kistelekkel.
Képviselő-testület határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul vette.
9/3.Szúnyogirtás kérdése
Nagy András – polgármester – felajánlás érkezett szúnyogirtás tárgyában. Az ÁNTSZ által
ingyenesen a település rendelkezésére bocsát anyagot, egy repülő szórná szét a település
felett. Az önkormányzatnak az üzemanyagot kellene ehhez biztosítania, ami 300 liter, gázolaj,
vagy benzin, attól függ, milyen gépről van szó. Kérte képviselők véleményét.
Bozóki Edit – képviselő – üdvözölte a kezdeményezést. Rengeteg szúnyog van a lakóhelyén,
nagyon zavaró a jelenlétük és veszélyes is.
Horváth Lajos – képviselő – nem támogatta a szúnyogirtást. Veszélyesnek találja, nem
ismert, hogy milyen hatású a kiszórt szer.
Nagy András – polgármester – az ÁNTSZ által biztosított, bevizsgált szerről van szó. Az
összes méhésznek, aki bejelentkezett – ez kötelezettsége – értesítést küldünk.
Hajagos-Tóth István – képviselő – támogatja az irtást. A szúnyog sok veszélyes kórokozót
hordoz. Máshol is végeznek repülős szúnyogirtást. A méhészek tájékoztatását fontosnak
tartja.
Nagy András – polgármester – javasolja, hogy Jászszentlászló Képviselő-testülete járuljon
hozzá, hogy Jászszentlászló Önkormányzat területén szúnyog irtást végezzenek. A kiszórt irtó
anyagot ingyenesen bocsátja az ÁNTSZ a település rendelkezésére, csupán a repülő
üzemanyag költsége terheli az önkormányzatot.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete,
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

5

igen

szavazattal,

1

74/2013. (V.22.) sz. határozat
Szúnyogirtás végzése
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
hozzájárul
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat területén végzendő szúnyogirtáshoz.
Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a repülő
üzemanyag költsége az Önkormányzatot terheli.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szúnyogirtás
elvégzéséről intézkedjen, a szükséges lépéseket tegye
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Nagy András polgármester
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9/4. Humánpapilloma vírus
Nagy András – polgármester – megkeresést kapott az Önkormányzat az oltóanyag
forgalmazó cégtől, hogy a korábban 90.000.-Ft áron kapható Humán papillóma vírus elleni
vakcinához hozzá lehetne jutni 50% kedvezménnyel június 01-ig. Javasolja, hogy Az
Önkormányzat ennek az árnak a felét biztosítaná az érintett családoknak, a másik 50%-ot a
szülők állnák. Ez az oltás először a 2000. évben született lánygyermekeket érintené, számuk 6
fő. 5 éves ciklusra kötnék a megállapodást és minden évben megkapná az érintett generáció.
Jövőre 12 fő lesz a lánygyermekek száma, akiket be lehetne oltani, ha a családok is
hozzájárulnak. Csak a Jászszentlászlón élő személyeket vonnák be a programba.
Patyi Norbert – alpolgármester – kérdése arra irányult, hogy pontosan ez milyen összegű
kiadást jelent?
Nagy András – polgármester – 22.500.-Ft az Önkormányzat terhe, 22.500.-Ft a családoké a
három oltás költsége. 2013 évben hat gyermekkel számolva – ha minden család igényli az
oltást – összesen: 135.000.-Ft.
Seres János – képviselő – álláspontja szerint sok rosszat lehet hallani a védőoltásról.
Hajagos-Tóth István – képviselő – a család döntése, hogy él-e ezzel a lehetősséggel. Nem
kötelező jelleggel vezetnénk be.
Nagy András – polgármester – a védőnő támogatja a kezdeményezést. Javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az a Jászszentlászlói állandó lakcímmel rendelkező,
Jászszentlászlón életvitelszerűen tartózkodó 2000. évben született leány-gyermekek
családjainak ajánlják fel, hogy a Humánpapilloma vírus elleni oltóanyag árának ötven
százalékát átvállalja. Javasolja, hogy az érintett családokkal a kapcsolatot felveszik, a
hozzájáruló nyilatkozatokat beszerzik.

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
75/2013. (V.22.) határozat
Humánpapilloma elleni védőoltás
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Jászszentlászlói állandó lakcímmel rendelkező,
Jászszentlászlón életvitelszerűen tartózkodó 2000. évben
született leány-gyermekek családjainak felajánlja, hogy a
Humánpapilloma vírus elleni oltóanyag árának ötven
százalékát átvállalja. Felkéri a polgármestert, hogy az
érintett családokkal a kapcsolatot vegye fel, a hozzájáruló
nyilatkozatokat szerezze be. Egy gyermekre eső kiadás – 3
oltás költsége – 22 500.-Ft az önkormányzatot terheli. A
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család szintén 22 500.-Ft költséget visel, amennyiben
igényli az oltóanyagot. Az Önkormányzatot terhelő kiadás
fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetése Általános Tartalék előirányzata.
Határidő: Azonnal
Felelős: Nagy András polgármester
9/5. Szőlőművelésről tájékoztatás
Nagy András – polgármester - a területek rendezése folyamatban van. 4 pásztában 8
tulajdonos van, elég nagy a káosz. Egy pásztára tudta az Önkormányzat a támogatási kérelmet
benyújtani, 6,246 ha területre 372 e Ft területalapú támogatás várható. A termésbecslés
megtörtént, rengeteg szőlő van rajta, 150q szőlő várható, időjárástól függően. Várható
árbevétel 1.200 e Ft. Összes bevétel 1.600 e Ft várható. Lesznek kiadások természetesen. A
cserék lezajlanak őszig, kb. 600 e Ft lesz a termésmegóvó permetezés költsége. Egyenlőre
úgy látszik nullára jövünk ki. Csak tárcsázzuk és kapáljuk, nem lehetett már metszeni. Jövőre
tápanyag visszapótlást is kell végezni, ami azt jelenti, hogy egy-két évig veszteséges is lesz a
szőlőművelés. A szüretnél számítunk az iskola jelenlétére is.
Bozóki Edit – képviselő – örömmel vette a felajánlást, az iskolának van erre projektje.
Horváth Lajos – képviselő – két éve öntözik a szőlőt hígtrágyával. Esetleg okozhatta ez a
kiszáradást, hogy kiégette a trágya?
Hajagos-Tóth István – képviselő – nem okoz gondot a hígtrágya főleg, ha csapadék is van
hozzá. A szőlő ültetvényben jelen van egy betegség, úgynevezett „golyva” mely kiszáradást
okoz, de ez más szőlő területekben is jelen van sajnos.
Nagy András – polgármester – tájékoztatásként elmondta, hogy ismét jelentkezett a
termálkút érdeklődő, az Alsónémedi cég. Kérték a Horváth Lajos elérhetőségét, amit én
megadtam nekik. Jelezték, hogy átgondolják vételi szándékukat. Tegnapi napon küldtek egy
geodétát, aki megvizsgálja a területeket, ebben az Önkormányzat partner volt.
9/6.Tájékoztatás „Tanyafejlesztés program” támogatása tárgyában
Nagy András – polgármester – 2013. május 17-én telefonon keresték az Önkormányzatot a
NAKVI-től, melyben felhívták a figyelmünket, hogy a Tanyafejlesztési pályázat elszámolása
nem történt meg, ennek következménye lehet, hogy kizárnak minket a pályázatból. 2012.
évben a program keretében három eszköz beszerzésére nyújtott be igényt az Önkormányzat,
beszerzésük megtörtént. 2012. 12. 12-én megkötötték a megállapodást a támogatásról. Az
eszközök megrendelése megtörtént, a pályázatot le kellett volna zárni, és ettől számított 15
napon belül el kellett volna számolni a kapott támogatással. Február 10-ig meg kellett volna
történnie az elszámolásnak. Külön engedélyért folyamodunk, a jegyző és egy ügyintéző
dolgozik ezen, hogy a késés ellenére az elszámolásunkat befogadják, miniszteri engedéllyel.
A pénzt ennek függvényében kapjuk meg, a számlákat mi kifizettük. Tájékoztatta a testületet,
hogy az 5.098 e Ft támogatás bizonytalan.
Horváth Lajos – képviselő – hol akadt el az elszámolás?
Valentovics Beáta – jegyző – egy kézben volt az anyag.
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Patyi Norbert – alpolgármester – kérdése arra irányult, hogy a szippantóval mi a terve az
Önkormányzatnak.
Nagy András – polgármester – földutak locsolására szeretnénk használni. A támogatás
kapcsán 1.200 e Ft előleget felvette az Önkormányzat. Az előleggel még januárban az első
számla benyújtásával el kellett volna számolni. Ha ez megtörténik, akkor már más lenne a
helyzet, mert, ha csak a végelszámolás hiányzik, vagy csak egy adatlap akkor másképp
állnának hozzá. De semmilyen dokumentumot nem továbbítottak a Támogató felé. Mivel
bizonytalan a támogatás sorsa, ezért a Sportegyesület támogatásán kívül minden kifizetést
leállítanak. Ameddig ez nem rendeződik, nem tud senkinek semmilyen plusz pénzt ígérni.
Képviselő-testület határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul vette.
9/7. Facebook oldal üzemeltetése
Nagy András – polgármester – kéréssel fordult Horváth Lajos képviselőhöz, hogy a
Jászszentlászló Facebook oldal admin nevét adják át az Önkormányzatnak május 31-ig. Kérte
a képviselőt továbbítsa ezt azoknak, akik jelenleg kezelik a közösségi oldalt. A
Jászszentlászló Község nevét nem használhatja más csak az Önkormányzat. Az
Önkormányzat rendszergazdája illetve a polgármester fogja kezelni a jövőben az oldalt.
Képviselő-testület határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul vette.
9/8.Szent László ÁMK Napközi otthonos Óvoda kérelme.
Nagy András – polgármester – előterjesztette az Óvoda intézmény kérelmét. Az intézmény
kérelme, hogy 2013. július 01- 21 között takarítási szünetet engedélyezzen a fenntartó. Ennek
semmilyen akadályát nem látja javasolja, hogy Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a
Szent László ÁMK Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde intézmény 2013. július 01 – 21
napok között takarítási szünetet tartson.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
76/2013. (V.22.) határozat
Szent László ÁMK Óvoda intézménynél
takarítási szünet engedélyezése
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete fenntartó hozzájárul, hogy a Szent László ÁMK
Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde intézmény 2013.
július 01 – 21. takarítási szünetet tart.
Határidő: Azonnal
Felelős: Nagy András polgármester
Csúri Ferencné int. vezető
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Nagy András – polgármester – előterjesztette az Óvoda intézmény támogatási kérelmét.
Kérelmében előterjesztette az intézményvezető asszony, hogy az óvoda dolgozóit 2012/2013
tanév végén megjutalmazhassa. A 2012. évi maradvány terhére szeretnének kérni 435 e Ft
támogatást, melyet Székelyudvarhelyi kirándulás buszköltségére fordítanának. Az út
partneróvoda látogatásból és kirándulásból állna. Álláspontja szerint a munkájukat el kell
ismerni, de amíg nem rendeződik a Tanyafejlesztés támogatás ügye, addig erre nem tud az
Önkormányzat forrást biztosítani. A későbbiekben meg fogja vizsgálni, hogy esetleg más
módon tudna-e segítséget nyújtani ehhez az úthoz, esetleg kisebb anyagi ráfordítással
Áttekintette az intézményfinanszírozás 2013. évi szintjét, és megállapította, hogy az ÁMK
időarányosan ebben az évben több intézményfinanszírozásban részesült, mint a tervezett szint.
Ennek oka elsősorban a konyha kiadásai, valamint az, hogy a konyhán étkezők száma
lecsökkent a pedagógusok kiesése miatt, ami bevétel csökkenést eredményezett. Ez a
probléma jelentkezik az Alapszolgáltatási Központnál is, reméli az év végére ez a folyamat
kiegyenlítődik. Jelen pillanatban nem támogatja a kérelmet, de nem elvetve azt.
Seres János – képviselő – támogatta a felszólalást, ha a számok ezt támasztják alá.
Nagy András – polgármester –a kérelmet pillanatnyilag nem támogatja. De a későbbiekben
a költségvetés helyzetére figyelemmel visszatér rá.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
77/2013. (V.22.) határozat
Szent László ÁMK Napköziotthonos
Óvoda jutalomkirándulása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Szent László ÁMK Napközi otthonos Óvoda és
Bölcsőde intézmény jutalmazási keret iránti kérelmét
elutasítja, azzal a kikötéssel, hogy az Önkormányzat 2013.
évi anyagi helyzetének függvényében visszatér a kérdésre.
Határidő: Azonnal
Felelős: Nagy András polgármester
9/9. Horváthné Aczél Judit óvónő kérelme
Nagy András – polgármester- tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy kötelezettségként
merült fel az óvodavezető beiskolázása bölcsőde vezetői képzésre, ahhoz, hogy feladatát a
jövőben is elláthassa. 9 hónapos távoktatásban végezhető képzésről van szó, mely 200 e Ft
összegű kiadást jelent az Önkormányzatnak. Ezt támogatni kell a vezetői megbízatása
ellátásához szükséges. Polgármester felolvasta Horváthné Aczél Judit óvónő kérelmét,
melyben az „óvodás korosztály motoros pszichés konduktív és szociális okokra
visszavezethető organikus éretlenségre utaló tünetek” kezelésére szolgáló képzésen kíván
részt venni. Ez mozgásterápiát jelent, a képzés keretében ismerné meg a módszert kérelmező.
Az óvodavezető támogatja szabadidővel a képzést, valamint a tanfolyam első részét a 2013.
évi továbbképzési keretből tudná finanszírozni. A tanfolyam első része 54 e Ft költséggel jár,
ebből kérelmező az önrészt vállalja, a másik része a képzésnek 180 e Ft ennek biztosítását
kéri az Önkormányzattól.
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Bozóki Edit – képviselő – támogatja a kérelmet. Ismeri az óvónő munkáját, nagyon jó
eredményeket ér már el most is a gyermekek fejlesztésében, hiszen jelenleg is fejleszt
óvodásokat. A módszer rendkívül jó és hatékony nagyon jó neve van. Tudomásul kell venni,
hogy a mai gyermekek más pszichés és idegállapotban nőnek fel, sok esetben a családi
szociális háttér sem megfelelő. Egyre több évről-évre az organikus és idegi sérült gyermek,
akik fejlesztése nagyon fontos. Fontos, hiszen már az óvodában elkezdi a fejlődést. Az
óvónőnek még terhet jelent az utazás, hiszen Budapestre kell utaznia.
Horváth Lajos – képviselő – a képzés egy részének támogatását javasolja.
Nagy András – polgármester – az első rész megkezdésének nincs akadálya, hiszen a 48 e Ft
továbbképzési keret erre gyakorlatilag fedezetet nyújt. A továbbképzési keretből 80 %
fizethető a költségnek, 20% a munkavállalót terheli. Ő ezt vállalja.. A képzés második
részének 180 e Ft költsége jövőre jelentkezne. Ebben az évben támogatjuk Csúri Ferencnét,
majd jövőre támogatjuk a Horváthné Aczél Juditot.
Valentovics Beáta – jegyző – javasolja, hogy minden intézményt térképezzenek fel arra
vonatkozóan, hogy a képzési előírásoknak megfelelnek-e az alkalmazottak. Képzési tervet
kell készíteni, hogy ne kerüljön a fenntartó kellemetlen helyzetbe, hogy esetleges kiesés miatt
nem lesz pár év múlva szakember utánpótlás. Fontos, hogy az intézményvezető asszony a
bölcsődéhez megfelelő szakképesítéssel rendelkezzen, de javasolja, hogy nézzen a fenntartó
előre és gondoljon a jövőre is. Jelenleg a képzés tanfolyam keretében végezhető, de
információink szerint ez később csak egyetemi szintű képzés lesz.
Nagy András – polgármester – javasolja, Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Horváthné Aczél Judit óvónő támogatás iránti kérelmére az alábbiak szerint
határozzon. A képzés első felének fedezetét a Szent László ÁMK Napközi Otthonos óvoda
beiskolázási keret terhére elvégezheti (teljes költség 80%át fizeti az intézmény), a képzés
második felére eső kiadás finanszírozás kérdésére térjenek vissza a 2014. évi költségvetés
tervezésekor. Anyagi lehetőségeinek függvényében tud erre a kérdésre visszatérni.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
78/2013. (V.22.) határozat
Horváthné Aczél Judit beiskolázása
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Horváthné Aczél Judit óvónő támogatás iránti
kérelmét az alábbiak szerint támogatja. A képzés első
felének fedezetét a Szent László ÁMK Napközi Otthonos
óvoda beiskolázási keret terhére elvégezheti, a Képzés
második felére eső kiadás finanszírozás kérdésére
visszatér a 2014. évi költségvetés tervezésekor. Anyagi
lehetőségeinek függvényében tud erre a kérdésre
visszatérni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Nagy András polgármester
Csúri Ferencné ÁMK vezető
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9/10. Tájékoztatás Falunapi rendezvényekről
Nagy András – polgármester – felszólalásában tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a
2013. július 06-07 napokon megrendezésre kerülő Falunapon a sztár vendégek Tabáni István
és Nagy-Bandó András humorista lesznek. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a júniusi
testületi ülésre gondolják át, kik azok a személyek, akik a falu életében fontos szerepet
töltenek be, akik méltóak lehetnek a kitüntető címekre.

Horváth Lajos – képviselő – megköszönte a Képviselő-testület támogatását, melyet a
Sportegyesület részére biztosított.
Nagy András polgármester mivel több hozzászólás nem volt, az ülést berekesztette.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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