Jegyzőkönyv
Készült:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október
29-én 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Nagy András polgármester
Patyi Norbert alpolgármester
Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő
Hajagos-Tóth István képviselő
Mészáros László képviselő
Sütőné Kővágó Margit képviselő
Tóthné Frank Anikó képviselő
Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott.

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, a megjelenés 100%.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról
szóló ../2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
2. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
3. Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
4. Kerékpárút felújítási támogatás biztosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
5. Kiskunmajsai Ciróka Bölcsődével bölcsődei ellátási szerződés megkötése
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
6. Egyebek
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1. Napirendi pont
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési
díjról szóló ../2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András- polgármester: - írásbeli előterjesztés anyagát valamennyi képviselő
áttanulmányozhatta.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – kérdése arra vonatkozott, hogy ez a rendelet azokra az
ingatlan tulajdonosokra vonatkozik, akik nem kötöttek rá a csatornára?
Valentovics Beáta – jegyző – hozzávetőlegesen 8 ingatlant érint ez az adónem a településen.
Nem kötöttek rá a csatornára, ennek alapján a vízdíj mértéke után 1.800.-Ft/m3 díjat kötelesek
fizetni.
Nagy András – polgármester - Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és
tartalommal a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetet hagyják jóvá.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében szerepel)

2. Napirendi pont
A családsegítés és gyermekjóléti
felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)

szolgáltatási

feladatok

ellátásának

Nagy András – polgármester – az írásbeli előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta.
A felülvizsgálatra a jogszabályi változások miatt van szükség. Az előterjesztés teljes
mértékben megmagyarázza ennek okait. Javasolja a határozat-tervezetet Képviselő-testület
módosítás nélkül hagyja jóvá.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
133/2015. (X. 29.) határozat
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásról
Hat ározat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a
továbbiakban: Szt.) 139. § (9) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényt (a továbbiakban: Gyvt.) 174. § (5) bekezdésében foglaltak
alapján felülvizsgálta a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási
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feladatok ellátását. A család – és gyermekjóléti szolgálatot 2016.
január
1.
napjától
a
Jászszentlászló-Móricgát
Községi
Önkormányzatok Társulása – az által fenntartott Alapszolgáltatási
Központ - által kívánja biztosítani.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. november 30.

3. Napirendi pont
Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság írásbeli
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyet időközben szóban módosítottak arra
vonatkozóan, hogy a hogy 2016. évi költségvetés összeállításakor a Tűzoltó Parancsnokság
részére támogatást biztosítson az önkormányzat. A támogatás összege a 2016. évi
költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.
134/2015. (X.29.) határozat
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatása
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága részére
2016. évre támogatást biztosít. A támogatás pontos összege
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletében kerül meghatározásra.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2016. február 29.
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4. Napirendi pont
Kerékpárút felújítási támogatás biztosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – az írásos előterjesztésből kitűnik, hogy a kerékpárút
felújítására miért van szükség. A záró ellenőrzést megelőzően Jászszentlászló, Móricgát és
Kiskunmajsa településenként 2.000.000.-Ft összeget biztosítanak a felújításra. Az összesen
6.000.000.-Ft összegből kijavítják a hibákat, melyeket a DARFÜ kifogásolt. 2015. december
10. napján záró ellenőrzést tartanak, akkorra minden hibát ki kell javítani.
Hajagos-Tóth István – képviselő – sajnálatának adott hangot, hogy ez a helyzet alakult ki.
Az igazi felelős megússza, és most ebben a helyzetben az Önkormányzatoknak kell helyt
állni, vagy komoly büntetésre számíthatnak.
Nagy András – polgármester – Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet
Képviselő-testület hagyja jóvá.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
135/2015. (X.29.) számú határozat
Kerékpárút felújítása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2.000.000,- forintot biztosít a Kiskunmajsa-Gyógyfürdő és
Bugacpusztaháza között megépült kerékpárút javítására, melynek
fedezete Jászszentlászló Község Önkormányzat 2015. évi
költségvétésének Általános tartalék előirányzat.
A javítási munkákat Jászszentlászló, mint a gesztor önkormányzat
rendeli meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2015. december 31.
5. Napirendi pont
Kiskunmajsai Ciróka Bölcsődével bölcsődei ellátási szerződés megkötése
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – az írásbeli előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta.
Korábban 2009. évben Kiskunmajsa DAOP pályázat keretében támogatást nyert a Ciróka
Bölcsőde felújítására, és kapacitásbővítésére. Ellátási körzetként megjelölték a TKT-hoz
tartozó településeket, azonban ahhoz, hogy ez jogszerű legyen az érintett településekkel
(Jászszentlászló, Csólyospálos, Kömpöc, Móricgát, Szank) ellátási szerződést kell kötni.
Emiatt készült az előterjesztés, amely még néhány kérdést tisztázatlanul hagyott. Csak úgy
támogatja az ellátási szerződés aláírását, ha Jászszentlászlói Bölcsőde működését ez nem
gátolja, és nem veszélyezteti, és ha a megállapodás időtartama (mely jelenleg kipontozva
szerepel a tervezetben) tisztázásra került.
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Valentovics Beáta – jegyző - kiegészítve a polgármester hozzászólását elmondta, hogy az
aláírás napjától lép életbe a szerződés, ezt sikerült tisztázni a Polgármesteri Hivatal
ügyintézőjével, aki az előterjesztést készítette. A szerződés határozatlan időre szól. Azért van
szükség az ellátási szerződések megkötésére, mert a működési engedély nincs lefedve az
ellátási körzet.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – nem támogatja a javaslatot. Az Önkormányzat a saját
intézménye ellen dönt, amely kifogástalan tárgyi és személyi feltételek mellett működik.
Ennek az üzenete, hogy valami probléma van a saját intézményünkkel és ezért kell az ellátást
egy másik bölcsődével kötött megállapodás útján biztosítani. Nem lát garanciát arra, hogy
nem jelent hátrány a saját intézményüknek az ellátási szerződés megkötése.
Nagy András – polgármester – álláspontja szerint nem jelenthet veszélyt az ellátási
szerződés a saját fenntartásban működő bölcsőde működésére. Azáltal, hogy az ellátási
területnél a kiskunmajsai intézményhez is bekerülnek a települések, fogadhatják azokat a
gyermekeket is, akik ezekről a településről érkeznének. Ez egyáltalán nem jellemző gyakorlat.
Ez abban az esetben fordulhat elő, ha a szülő Kiskunmajsán dolgozik.
Tóthné Frank Anikó – képviselő - nem támogatja az előterjesztést. 6 év után került ez a
probléma a felszínre. Eddig nem okozott Kiskunmajsának problémát, hogy az ellátási körzet
nincs lefedve? Az ellátási szerződés nagyon komoly dolog, hosszú távú megállapodás, a
felbontását szigorú szabályok szabályozzák.
Patyi Norbert – alpolgármester – nem támogatja az előterjesztést. Egyetért Tóthné Frank
Anikóval, az Önkormányzat kiszolgáltatja a saját intézményét Kiskunmajsa érdekeinek. Ebből
előny nem származik, a saját intézményéről viszont rossz üzenetet sugall. Ha alá írják is ezt a
megállapodást, három hónap után fel kell mondani.
Nagy András – polgármester – úgy kéri a Képviselő-testület támogatását, hogy további
egyeztetéseket folytat még ebben a kérdésben a Többcélú Kistérségi Társulási ülésen, mely
2015. október 30-án lesz megtartva.
Abban az esetben fogja csak a megállapodást aláírni, ha nem veszélyezteti a Jászszentlászlói
Szent László Óvoda és Bölcsőde intézmény működését. Amennyiben erről nem lesz
meggyőzve, nem fogja a megállapodást aláírni.
Tóthné Frank Anikó – képviselő - ezzel a kitétellel tudja az előterjesztést elfogadni. Ebben
az esetben tudja csak a határozat-tervezetet elfogadni és megszavazni.
Nagy András – polgármester – ismételten felhívta a képviselők figyelmét, hogy az ellátási
szerződés megkötése nem veszélyezteti a saját fenntartású bölcsőde működését. Jelenleg is
fogadhatnának jászszentlászlói, móricgáti, kömpöci stb. gyermekeket, ha a szülő azt kéri,
jelenleg sem tilthatja meg a települési önkormányzat, hogy a szülő másik intézményhez vigye
gyermekét, ha a munkahelye ezt indokolja. Az ellátási szerződés ennek a keretét adná meg.
Javasolja, Képviselő-testület hatalmazza fel a szerződés aláírásával, hiszen nem jelent hátrány
a település számára.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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136/2015. (X. 29.) határozat
Bölcsődei ellátási szerződés megkötése
Határozat
Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
előterjesztés mellékletében szereplő bölcsődei ellátásra vonatkozó
szerződést Kiskunmajsa Város Önkormányzatával megköti.
Képviselő-testület
aláírására.

felhatalmazza

a

Polgármester

a

szerződés

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal

6. Napirendi pont
Egyebek.
6/1 „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása” pályázat benyújtása.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a pályázatot
kívánnak benyújtani Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 pályázati program megvalósítására. A pályázat
keretében az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása témában lehet támogatási kérelmet benyújtani. A program keretében felújításra
kerül az I. világháborús emlékmű. Az árajánlatot a Mofer Kft adta, ennek alapján a szobrot
teljes egészében megtisztítják, a megtisztított felületeket védőanyaggal bevonják. A felíratok
sötét tónusú gránit lapokba vésését és négy gránitlap felszerelését végzik el. A lábazat külső
részét lebontják, új héjazatot alakítanak ki. A munkálatok teljes költsége bruttó 1.622.000.-Ft,
ebből a vállalt önerő mértéke 200.000.-Ft. Ennek alapján a támogatás mértéke 1.422.000.-Ft.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
137/2015. (X.29.) határozat
Az első világháború történelmi emlékeit
őrző emlékművek rendbetétele
Hat ározat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az első
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása témában a Közép és Kelet-Európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt
KKETTKK-CP-02 jelű pályázatot benyújtja.
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.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja,
hogy az I. világháborús emlékmű renoválása, a helyi emlékmű
helyreállítása 2015. december 31. napjáig megtörténik.
A felújítás teljes bruttó költsége 1.622.000.-Ft, az igényelt támogatás
mértéke: 1.422.000.-Ft. A vállalt saját erő mértéke 200.000.-Ft,
amelyet a Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi
költségvetése – Általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
pályázati dokumentáció benyújtásával.
Határidő: Pályázat benyújtása 2015. október 31.
Megvalósítás:
2015. december 31.
Felelős: Nagy András – polgármester
Valentovics Beáta jegyző
6/2 Köztemető fejlesztési támogatása
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – köztemető üzemeltetésének tárgyában kötött közszolgáltatási
szerződés alapján az üzemeltető minden évben 100.000.-Ft fejlesztési támogatást biztosít az
Önkormányzatnak, amely ezt a támogatást a köztemető fejlesztésére fordítja. Ebben az évben
is dönteni kell a megvalósítandó fejlesztésről. Az üzemeltetővel történt egyeztetés alapján arra
jutottak, hogy 2016. évben a ravatalozó épületére drapériát vásárolnak. Amennyiben még
marad pénz egy Stihl fűkaszát is felújítanak, amelyet a köztemetőben használnak.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
138/2015. (X.29.) határozat
Jászszentlászlói köztemető
2016. évi fejlesztése
Hat ározat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lélekharangok Kkt. történt egyeztetés alapján - a Jászszentlászlói
Köztemetőben 2016. évben 100.000.-Ft fejlesztést valósít meg. A
fejlesztés terhére új drapériát vásárolnak a ravatalozó épületére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal

7

6/3 Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás keretében Családsegítés és
Gyermekjóléti szolgálat működése
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – felszólalásában elmondta, hogy a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás nem egy nagy területet átfogó kistérség. Magában foglalja a gyermekjóléti
és családsegítő szolgálatot (kivéve Jászszentlászló és Móricgát községeket) valamint minden
települést illetően a központi orvosi ügyelet. Kiskunmajsa város kötelezően feladata a
gyermekjólét és családsegítés hatósági munka. Ettől függetlenül, valamennyi települési
önkormányzat felül kell vizsgálja, hogy a gyermekjóléti és családsegítői alapszolgáltatási
feladatait milyen módon, önállóan, társulás keretei között, vagy ellátási szerződéssel
(szolgáltatás vásárlásával) kívánja biztosítani. Kiskunmajsa Város felelős vezetői többször
tettek olyan kijelentést, hogy a gyermekjólét és a családsegítést önállóan kívánják ellátni. A
többi kistelepülésnek is át kell gondolnia, hogyan biztosítja az alapszolgáltatást.
Jászszentlászló és Móricgát helyzete más, mert Alapszolgáltatási központ keretei között
működik a gyermekjólét és a családsegítés, a szakmai és az anyagi feltételek biztosítottak.
Szank, Csólyospálos és Kömpöc szolgáltatást vásárolhat ellátási szerződés keretében
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásától. Móricgát Képviselőtestülete mai napon délelőtt döntött a kérdésben, továbbra is a Társulás keretei között
biztosítják az ellátást.
Valentovics Beáta – jegyző – Kiskunmajsa többcélú intézményt kíván létrehozni.
Gyermekjólét, családsegítés, védőnői szolgálat, bölcsődei ellátás tartozik majd az intézmény
keretei közé.
Nagy András – polgármester – szolgálatok felülvizsgálatát követően az alábbi lehetőségek
között dönthetnek a települések.
 Marad a Többcélú Kistérségi Társulás keretében a gyermekjólét és családsegítés
(Jászszentlászló és Móricgát Kivételével)
 Kömpöc, Csólyospálos és Szank ellátási szerződést köt Jászszentlászló-Móricgát
Községi Önkormányzatok Társulásával.
 Kiskunmajsa önállóan látja el a tevékenységet, velük kötnek ellátási szerződést az
érintett települések.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást – határozathozatal
nélkül – tudomásul vette.
6/4 Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatása ügyében tájékoztatás.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Jászszentlászló
Községi Önkormányzat az Adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatása jogcímen 43.989.017.-Ft támogatásban részesült. A
fejlesztés keretében megvalósul az Alkotmány utca burkolatának felújítása, Alkotmány utca
zárt csapadékvíz-csatorna hálózat kiépítése, valamint közös hivatal és konyha intézmények
felújítása, korszerűsítése.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást – határozathozatal
nélkül – tudomásul vette.

6/5 Tájékoztatás a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás ügyében.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Jászszentlászló
Községi Önkormányzat 1.351.280.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 76 erdei
köbméter keménylombos tűzifa vásárláshoz. A szociális tüzelőanyag támogatásról szóló
rendelet kidolgozás alatt áll, a kapcsolatot a KEFAG Bugaci Erdészetének illetékes
munkatársával már felvette.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást – határozathozatal
nélkül – tudomásul vette.
6/6. Tájékoztatás Jászszentlászló – Móricgát közötti kövesút felújítása tárgyában.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – korábban a májusi Képviselő-testületi ülésen már döntés
született arról, hogy Jászszentlászló és Móricgát megterveztetik a 5407 számú közút
felújítását. A tervek elkészültek, a Magyar Közút Zrt. hozzájárult a tervekhez, 4 méter széles
lesz az út felülete, mellette zúzott kő padka kerül kiépítésre. A közlekedési felügyelet hosszas
egyeztetés után, úgy tűnik hozzájárul a tervek engedélyezéséhez, a beruházás teljes
költségvetése 650 millió forint lesz. Jászszentlászló község látja el a gesztori feladatot.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást – határozathozatal
nélkül – tudomásul vette.
6/7. Tájékoztatás Fogászati alapellátás tárgyában.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy a Fogorvosi alapellátás
ügyében a közelmúltban az alábbi lépeseket tették. Sikerült megállapodni Dr. Fodor Tünde
Gabriella fogorvossal, aki tartós helyettesítésben látja el a fogászati körzetben az alapellátást.
ÁNTSZ engedélyt megkapta az Önkormányzat, Finanszírozási szerződés megkötése
folyamatban van. Az engedélyek költsége nélkül a fogorvosi rendelő felszerelése 2.586.100.Ft-ba került.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást – határozathozatal
nélkül – tudomásul vette.
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6/8. Tájékoztatás lakossági szelektív hulladékgyűjtés megszervezése tárgyában.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy Jászszentlászlón is elindul
a lakossági szelektív hulladékgyűjtés megszervezése. Az úgynevezett sárga fedeles kukák
megérkeznek, a helyi hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása előkészítés alatt van.
2015. novemberében a Közmeghallgatáson tájékoztatást adnak a lakosságnak ebben a
kérdésben.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – kérdése, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
felszámolásra kerülnek?
Nagy András – polgármester – mindenképpen ragaszkodni fog ahhoz, hogy a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek fennmaradjanak, hiszen a külterületi lakosság számára nagyon fontos,
hogy megmaradjanak.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást – határozathozatal
nélkül – tudomásul vette.
6/7. Tájékoztatás Hungaropharma Pályázat megvalósítása tárgyában
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – örömmel tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait Dr
Hajagos-Tóth Sándorné gyógyszerész asszony 905 e Ft támogatást nyert felnőtt játszótér
kialakítására. Az Önkormányzat magára vállalja, hogy a szabadtéri sporteszközök
elhelyezésében segít. Kérte a képviselőket a helyszín kiválasztásában segítséget nyújtsanak.
Az alábbi helyszíneket javasolja: sportpálya, tápbolt mellett Vastagék és Tápbolt közötti üres
telek, víztorony előtti park, parkban egy félreeső hely, víztisztító konténer helye, piac előtti
terület.
Dr. Hajagos-Tóth Sándor – képviselő – a pályázat keretében előadások szervezésére is
pályázhattak volna, de mindenképpen maradandónak és a széles tömegek számára
hasznosabbnak vélték, hogy egy úgynevezett felnőtt játszóteret alakítsanak ki. Ezáltal az
embereket, fiatalokat és idősebbeket is mozgásra ösztönöznek. Az eszközök elhelyezésében
kérik az Önkormányzat segítségét. Ezeket a sport eszközöket le kell betonozni, biztonságos
helyszínen kell elhelyezni.
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Tóthné Frank Anikó – képviselő – a parkban lévő helyszínt támogatja. Egy kicsit
csendesebb, nyugodtabb helyszín. Addig a gyermekek is játszhatnak a parkban, amíg a szülők
az elemeken tornáznak.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást – határozathozatal
nélkül – tudomásul vette.
Nagy András – polgármester – mivel több hozzászólás nem volt az ülést berekesztette.

K. m. f

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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