JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. július 24-én 14
kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.

30

órai

Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András

polgármester

Patyi Norbert
Bozóki Edit
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Tóthné Frank Anikó
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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-testületének 9/2008. (VI. 25.)
önkormányzati rendeletének módosítása
(Írásos előterjesztés)

Nagy András
polgármester

2.

Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a települési szilárdhulladék
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásokról
szóló 11/2008. (IX. 30.) számú rendelet módosítása
(Szóbeli előterjesztés)

Nagy András
polgármester

3.

Települési értéktár létrehozása
(Írásos előterjesztés)

Nagy András
polgármester

4. Egyebek
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1. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 25.)
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 – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselőtestületek tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság a tervezetet megtárgyalta, és a Képviselő-testületeknek
megvitatásra javasolja.
Nagy András – polgármester – mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el javasolja a Képviselőtestületnek, hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat a közterület használat általános rendjéről
szóló 9/2008. (VI.25.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést fogadja el.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013 (VII.25.) rendelete
a közterület használat általános rendjéről szóló
9/2008. (VI.25.) számú rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

2./

Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárdhulladék
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló 11/2008. (IX. 30.)
számú rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés)

Nagy András – polgármester – az írásos előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta. Kérdést
intézett a képviselőkhöz, hogy hozzászólásuk van-e az anyaghoz.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – tájékoztatta a Képviselő-testületek tagjait, hogy az Ügyrendi
Bizottság a tervezetet megtárgyalta, és a Képviselő-testületeknek megvitatásra javasolja.
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Nagy András – polgármester – javasolja, a rendelet tervezet elfogadását az írásos előterjesztésnek
megfelelő formában.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotta
Jászszentlászló község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013 (VII.25.) rendelete
a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló
11/2008. (IX. 30.) számú rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete
3./

Napirendi pont
Települési értéktár létrehozása
(Írásos előterjesztés)

Nagy András – polgármester – az írásos előterjesztés anyagát valamennyi képviselő megkapta.
Amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van, kérte tegyék meg.
Valentovics Beáta – jegyző - A Kormány megalkotta a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Rendelet)
Rendelet 2. § rendelkezik arról, hogy a települési és megyei önkormányzat a rendelet hatálybalépésétől
számított 60 napon belül döntést hoz arról, hogy kíván-e élni települési, tájegységi, megyei értéktár
létrehozásának lehetőségével. Amennyiben a helyi önkormányzat a települési, tájegységi, illetve
megyei értéktár illetve az értéktár biztosság létrehozására vonatkozóan nemleges döntést hoz, azt
bármikor megváltoztathatja.
Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges feltételeket – mind
pénzügyi, tárgyi, ügyviteli – a helyi önkormányzatnak kell biztosítani a Rendelet 3. § (2) bekezdése
értelmében.
Nagy András – polgármester – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javasolja
Képviselő-testületnek, hogy ne kívánjon élni a Települési értéktár létrehozásának lehetőségével.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
113/2013. (VII. 24.) határozat
Települési értéktár
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV.16.) Korm. Rendelet alapján nem kíván élni a
települési értéktár létrehozásával és értéktár bizottságot
felállításával.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2013. július 31.
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4./ Napirendi pont
Egyebek
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 11/2013. (VI. 26.) rendelet (SZMSZ) 2.
függelékének módosítása
Nagy András – polgármester – javasolja Képviselő-testületnek, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat 2 függelékét egészítsék ki a 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
szakfeladattal
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi rendelet alkotta:

Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének
17./2013 (VII. 25.) önkormányzati rendelete
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/1. Csomor Józsefné Jászszentlászló, szám alatti lakos támogatási kérelme
Nagy András – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival Csomor Józsefné
Jászszentlászló, Kossuth u. szám alatti lakos támogatási kérelmét. Nevezett egy helytörténeti
gyűjtemény kialakításán dolgozik családjával, egy régi házat próbálnak tájházzá formálni. Ehhez kérik
az önkormányzat támogatását. Helyszínen meggyőződött a gyűjteményről, és a körülményekről,
feltétlenül szükséges a tető javítása ehhez javasolja, hogy 60.000.-Ft támogatást biztosítson a
Képviselő-testület Csomor Józsefné részére. Tekintettel arra, hogy a Működési célú pénzeszközátadás
előirányzatán már csak 50.000.- szabad előirányzat van, ezért javasolja annak 10.000.-Ft-tal való
megemelését az Általános Tartalék terhére.
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
114/2013. (VII. 24.) határozat
Csomor Józsefné Jászszentlászló,
Kossuth u. 23.szám alatti lakos támogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Csomor Józsefné Jászszentlászló, Kossuth u. 23. szám alatti
lakos részére a Jászszentlászló, Zsolnai utcában lévő Tájház
épület tetőjavítási munkálataihoz 60.000.-Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetését megállapító 4/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás
áht. kívülre” Társadalmi szervek támogatása előirányzata.
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Képviselő-testület a támogatás biztosítása érdekében a
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
költségvetési előirányzat megemelését engedélyezi 10.000.Forinttal az Általános tartalék előirányzata terhére.
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy Csomor
Józsefné a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt
támogatás kifizetéséről intézkedjen.

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2013. július 31.
4/2. Falunapon történt eseményről tájékoztatás
Nagy András – polgármester – Tájékoztatást adott a 2013. július 07-én a Falunapi rendezvényen
történt eseményről. A három napos rendezvény sorozat első napja zökkenőmentesen lezajlott, péntek
délután és este aktív lakossági részvétel jellemezte a rendezvényeket. 2013. július 07-én
megkezdődtek a Falunap és Paradicsomfesztivál rendezvényei, minden a legnagyobb rendben zajlott,
a fellépők egymást követték. Majd 11 óra körüli időpontban jelezték, hogy egy személy a rendezvény
sátorban rosszul van, eszméletét vesztette. A helyszínen levő egészségügyi személyzet azonnal
segítségére sietett, a sátorból kivitték a friss levegőre, majd megkezdődött a segítségnyújtás. A
rosszullét észlelésével egy időben azonnal értesítették a mentőket, eszméletlen személyhez kértek
segítséget. Miután pár perc elteltével megbizonyosodtak arról, hogy nincsenek életfunkciók újabb
hívást tettek az egészségügyi protokoll szerint „megkezdett újraélesztés”-hez hívtak segítséget. Az
OMSZ állásfoglalása alapján szakszerűen jártak el a segítők. A három fő egészségügyi dolgozó
mellett, akik biztosították a Falunapi rendezvényen az elsősegélynyújtást, jelen volt a vendégek között
egy volt mentős, valamint egy szabadnapos mentőtiszt is. A hívást követően a helyszínre érkezett egy
orvos és mentőápoló nélküli esetkocsi Kiskunmajsáról, majd megérkezett egy orvos külön
gépkocsival. Ezt követően érkezett meg a mentő, valamint a rohamkocsi. A jelenlévők mindent
megtettek annak érdekében, hogy segítsenek a hölgyön, a mentők kiérkezése után még 60 percig
küzdöttek, azonban nem lehetett segíteni. Mélyen megrendülve azonnal intézkedtek a 2013. július 08-i
rendezvények törléséről, a résztvevők értesítéséről.
Utólagos orvosi vizsgálatok alapján a hölgy olyan rejtett betegségben szenvedett, ami miatt a folyamat
visszafordíthatatlan lett, rosszulléte előtt betegségéről a család sem tudott.
Egyben tájékoztatta a képviselőket, hogy az eseményt követő napon – vasárnap – SMS üzenetet kapott
Bozóki Edit képviselő asszonytól, aki kifejezte sajnálatát, valamint azon véleményét, hogy a szervezők
mindent megtettek a tragédia elkerüléséért. Ezúton köszönte meg képviselő asszony biztató szavait,
abban a lelki állapotban nagyon nagy segítséget nyújtott neki az SMS üzenet.
Majd 2013. július 10-én kézhez kapott egy levelet, melyben Horváth Lajos képviselő a Helyi Fidesz
Szervezet képviseletében kérte, hogy számoljon be a rendezvény biztosításának körülményeiről, a
Hatóságok felé tett bejelentések másolatát juttassa el részére.
A válaszában elmondta, hogy egy levél formájában tájékoztatta Képviselő urat a körülményekről, de
semmilyen dokumentum másolatát nem adja át, a Hivatalban megtekintheti a Hatósági bejelentéseket.
De azt nem adják ki senkinek.
Felolvasta a válaszlevelét a Képviselő-testület tájékoztatása céljából:
„Tisztelt Horváth Lajos önkormányzati képviselő Úr,
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A 2013. július 08.-án kelt levelében a 2013. évi Jászszentlászlói falunap tragikus eseményével
kapcsolatban feltett kérdéseire az alábbi válaszokat adom:
Mint levelében is említi a falunap létszámát pontosan meghatározni előre nem lehet, így mi az
esemény maximális látogatottságát tekintetében 600 főre terveztünk. A rendezvény tervezésekor Tóth
István munkavédelmi szakmérnök és tűzvédelmi főelőadó segítségét kértük a rendezvénnyel
kapcsolatos biztonsági feladatok meghatározásában.

Ő a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi és

biztonsági előírások írásos szabályzat formájában határozta meg számunkra, amit a rendezvény
idejére maradéktalanul betartottunk. Meghatározta a menekülési útvonalakat, azok jelzésének
formáját, helyét, a biztonsági személyek számát és az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeit.
1. A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendelet 7. § (2)
definiálja a szabadtéri rendezvény fogalmát: "Szabadtéri rendezvény: 5000 m2-nél nagyobb, épületen
kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a családi eseményekkel kapcsolatos
rendezvényeket, valamint a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket." A
rendezvény a Sportpálya területén zajlott, ahol a zajló rendezvény alapterülete nem érte el az 5000 m2t így nem kellet bejelenteni a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének

(6400 Kiskunhalas, Kőrösi u. 21.). Ezt Tóth István

személyesen is leegyeztette a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi
Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel, mivel a 2012-es évben ezt a rendezvényt még be kellett
jelenteni, de a fentebbi definíció 55/2012. (X. 29.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be 2012.
október 29. hatállyal, így ekkortól szűnt meg a bejelentési kötelezettségünk.
2012. január 01.-étől a Tűzoltóság kifejezést csak a vonulós tűzoltóra értelmezzük, de itt is
egyre inkább a katasztrófavédelem kifejezés kezd elterjedni, így a "Tűzoltóság" hatósági feladatokat
nem lát el így feléjük semmilyen jelentési kötelezettség nem áll fenn.
A rendezvényt bejelentés és engedélyeztetés tekintetében vizsgáltuk még a 23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló rendelet
tekintetében is. A 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) b) pontja szerint a rendelet hatálya csak az
1000 fő fölötti szabadtári rendezvényekre terjed ki, így az általunk rendezett Jászszentlászlói Falunap
és Paradicsomfesztivál nem tartozik a rendelet hatálya alá, így nem kell lefolytatni az engedélyeztetési
eljárást.
A rendezvény tekintetében nincs jelentési kötelezettségünk a Rendőrség felé, de mi természetesen
tájékoztattuk a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Kiskunmajsai Rendőrőrsét, illetve Tóth István is
egyeztetett velük a rendezvényünk tekintetében. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Kiskunmajsai
Rendőrőrs munkájával nagymértékben segítette is a rendezvényünk zavartalan lefolytatását.
A 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről 2. melléklet 1.6. - 1.6.1 pontjai értelmében csak az
1000 fő feletti rendezvényekre ír elő kötelező egészségügyi biztosítást. Mint fentebb említettük a
rendezvényünket 600 főre terveztük, így nem volt szükséges egészségügyi biztosítást kérnünk, illetve
nem keletkezett jelentési kötelezettségünk. Tóth István javaslatára (az általa készített Szabályzatnak
megfelelően) mi felkértünk 3 fő helyi egészségügyi végzettségű személyt a rendezvényen az elsősegély
nyújtói feladatok ellátására (erre nem volt jogszabályi kötelezettségünk, de a rendezvény biztonsága
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növelése érdekében kértük fel a 3 főt). Illetve az Általános Iskolából elkértük az elsősegélynyújtó
ládájukat ami egy III. típusú elsősegélynyújtó láda. Illetve a helyszínen elsősegélynyújtó helyet
jelöltünk ki.
2. Az 1. pontban részletezettek szerint a 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről 2. melléklet 1.6. 1.6.1 pontjai értelmében nem kellett szerződést kötni egészségügyi biztosításról így nem is kötöttünk
szerződést egyetlen Mentőszolgálattal sem.
3. Az 1. pontban részletezettek szerint sem a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló rendelet, sem a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények
működésének biztonságosabbá tételéről szóló rendelet előírásai szerint sem kell bejelentenünk a
rendezvényt a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségnek, így oda sem tettünk bejelentést, sem menekülési útvonalat nem engedélyeztetünk.
Engedélyeztetés csak a fentebb felsorolt esetekben lett volna szükséges, de ezeket a határokat mi nem
értük el.
Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a 2013. július 06-i Jászszentlászlói Falunap és
Paradicsomfesztiválon történt haláleset körülményeinek tisztázása céljából belső vizsgálatot
rendeltem el. A vizsgálat semmilyen részünkre felróható hiányosságot nem állapított meg.
A sajnálatos esemény végett az OMSZ eset kocsija és mentője a helyszínre érkezett, így az
OMSZ-nak a lehetősége van a 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről 11. § (5) értelmében a
kiszállás költséget részünkre kiszámlázni, és ha ez bekövetkezik, akkor annak jogosságát még
részletesebben fogjuk vizsgálni.
Remélem válaszom kielégítőnek bizonyul a kérdései tekintetében.”
Horváth Lajos – képviselő – megköszönte a polgármester válaszát. Elmondta, hogy abból a célból
írta a levelet, mert nem a médián keresztül szeretett volna értesülni az eseményekről, hanem első
kézből a polgármestertől. Sokan kérdezték az eseményekről, felelősséggel tartozik a választók felé.
Úgy érzi nem tett semmi rosszat, hogy leírta a kérdéseit.
Nagy András –polgármester – az események elkerülhetetlenek voltak, ennek ellenére, mégis azt a
tanulságot szűrte le, hogy az Önkormányzat részére szükséges lesz vásárolni egy Defibrilátor
készüléket, melynek segítségével életet lehet menteni. Ebben az esetben a Defibrilátor sem segített
volna, hiszen nem volt szívműködés, de mégis lehet, hogy majd lesz olyan rosszullét, amikor a
készülék menti meg valaki életét. Ezen fog dolgozni, hogy erre megoldást találjon.
A képviselő úr levele kitért még a Falunapon kitelepült Büfések kérdésére is, levelében azt sérelmezte,
hogy korábbi években pályáztatással döntötték el, hogy ki települhet ki a rendezvényre. Polgármester
válaszában elmondta, hogy 2013. évben arra az elhatározásra jutottak a szervezőkkel, hogy senkitől
nem kérnek pénzt, minden helyi vendéglátós vállalkozó, aki úgy érzi, kitelepülhet a rendezvényre.
Ezzel kívánták a helyieket segíteni. A Büfések ennek viszonzásául, rövid italt, illetve egyéb italt
biztosítottak a VIP sátor vendégeinek. A Vatta cukros és a Vidámparkos fizetett helypénzt, a 100.000.-
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Ft mellett 50 ingyen jegyet kaptunk, amit szétosztottunk a gyerekek között. Összességében a vége a
Falunapi kiadásoknak 917.000.-Ft, ami megfelel a korábbi évek kiadásainak.
4/3 Szent László települések találkozójával kapcsolatos tájékoztatás.
Nagy András – polgármester – szintén Horváth Lajos képviselő úr levele tér ki erre a témára, hogy
milyen módon és hogyan zajlott 2013. évben a Szent László települések találkozóján való
Jászszentlászlói részvétel, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület ezt nem tárgyalta.
Válaszában elmondta, hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2012.
(IV. 25.) önkormányzati határozattal valóban kimondta, hogy Jászszentlászló nem kíván tagja maradni
a Szent László Települések Szövetségének, azonban ezt a döntést senki nem továbbította az érintett
települések polgármestereinek, illetve a szervezőknek. Egyeztetett Kiss Melinda – korábbi
polgármesterrel – ebben a témában és Ő is megerősítette, hogy nem tettek lépéseket arra, hogy a
Képviselő-testületi döntést továbbítsák. Még csak egy levél sem ment. Miután nem továbbítottak
semmilyen döntést, 2013. évben megkeresés érkezett, hogy Jászszentlászló község fizessen 60.000.-Ft
összeget a Pusztaszentlászló Haranghoz. Jászszentlászló jó hírének megőrzése érdekében ezt az
összeget megfizették, ugyanis hivatalosan még tagok vagyunk. A találkozón magánszemélyként, saját
költségen, saját gépjárművel vettek részt az érintett családok. Ennyit kíván a kérdésben elmondani. A
jövőben egyenlőre még nem kerül Jászszentlászlóra a sor, hogy meg szervezze a Találkozót, de
mindenképpen vissza kell térni a tagság kérdésére.
Horváth Lajos – képviselő – megköszönte a választ.
4/4.. Megkeresés Jászszentlászlói Sportegyesülettel kapcsolatos témában.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy kapott egy levelet
Pintér Árpád úrtól, melyben tájékoztatja, hogy - álláspontja szerint – a Jászszentlászlói Sportegyesület
tartozik neki 270 e F munkabérrel. A levelet 2013. július 02-án vettem kézhez, majd egyeztettem
Pintér Árpád úrral. Felhívtam a figyelmét, hogy ebben a kérdésben a Jászszentlászlói Sportegyesület
az illetékes. Ezúton kérte fel Horváth Lajos képviselő urat, a Sportegyesület elnökét, hogy vegye fel a
kapcsolatot érintettel, és tisztázzák a kialakult helyzetet. Egyben kérte, hogy a Sportegyesület
taglistáját, valamint az Egyesület Alapszabályát juttassa el az Önkormányzathoz.
Horváth Lajos – képviselő – Sportegyesület elnöke – válaszában elmondta, hogy Pintér Árpád úrral
valóban van elszámolási vitája az Egyesületnek. Az utolsó időszakban már nem is tartott edzéseket,
nem jöttek el a játékosok, olyan komoly feszültség volt az edző és a játékosok között. Számukra a
teljesítménye nem volt megfelelő, a csapat a várt eredményeket nem hozta, sőt teljesen széthullott.
Egyben tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az új edző személye Seres János. Reményének
adott hangot, hogy az új edző személye újra összekovácsolja a csapatot. Már jelentős javulás látszik,
sokkal többen vesznek részt az edzéseken.
Nagy András – polgármester – megérti a kialakult helyzetet, de kérte a Sportegyesület elnökét, hogy
tisztázza a kialakult helyzetet, ez nem az Önkormányzat dolga és felelőssége.
Seres János – képviselő – örömmel tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a munkát valóban
megkezdték. Hívó szavára már sokan jelezték, hogy részt kívánnak venni a csapatokban, nemcsak a
fiatalok, hanem az idősebbek is, itt a harmincas generációra gondol. Pintér Árpád valóban nagy futball
szaktekintély, MB 2-es edző volt, azonban az emberi, pedagógia részére nem tudott hangsúlyt fektetni.
Nagyon szigorúan bánt a játékosokkal, ezt ezek az emberek nem tudták elfogadni.
Bozóki Edit – képviselő – Megragadta az alkalmat, hogy valamennyi képviselőnek továbbítsa
meghívását a 2013. augusztus 07-11 között tartandó Szivárványtábor rendezvényeire. 2013. augusztus
10-én nyílt nap keretében ünneplik meg az 5. születésnapjukat, melyre mindenkit sok szeretettel
várnak a szervezők. Sok érdekes program várja a családokat, zenés, énekes programok, foglalkozások.
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Egyben megköszönte Jászszentlászló Községi Önkormányzat támogatását, mellyel minden évben
hozzájárul a Szivárványtábor megszervezéséhez.
Hajagos-Tóth István – képviselő – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az Önkormányzati
szőlőterületen sokat dolgoztak. A közmunkások kicserélték a rossz oszlopokat, új drótot húztak, ahol
erre volt szükség, felkötözték a szőlőt, megkapálták. Most jelenleg tárcsázás van folyamatban, hogy ne
legyen gazos a sorok köze. Jó termés várható, jobb mint az előzőekben becsülték.
Nagy András - polgármester- megköszönte a hozzászólásokat és az ülést berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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