Jegyzőkönyv
Készült:

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június
28-án 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

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, 7 fő megjelent 100%-os megjelenés.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
2. A Jászszentlászló 1026/1. hrsz-ú alatti ingatlan értékesítése.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
3. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezés
véleményezése.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármestere
4. Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal és a Szent László Óvoda és Bölcsőde között.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
5. Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal és a Szent László Alapszolgáltatási Központ között
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
6. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2017. évi működéséről
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
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7. A Jászszentlászlói Sportegyesület kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
8. Járda pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
9. Egyebek.
1. Napirendi pont.
Kiskunmajsai Többcélú
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Kistérségi

Társulás

Társulási

Megállapodás

Nagy András - polgármester: - ismertette a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás módosítását.
Javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a határozattervezett.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
95/2018. (VI. 28.) határozat
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás módosításáról
HATÁROZAT
1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását – az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. június 30.
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2. Napirendi pont
A Jászszentlászló 1026/1. hrsz-ú alatti ingatlan értékesítése.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester- Az előterjesztés szerint a 7-Vezér Szociális Szövetkezet vételi
ajánlatot nyújtott be a Jászszentlászló 1026/1 hrsz alatt található ingatlanra. A terület a vasút
mellett található, elég nehezen megközelíthető helyen, ezért támogatja az előterjesztés A.)
pontjában szereplő 800.-Ft/m2 vételár elfogadását.
Javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal az A.)
határozat-tervezett.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
96/2018. (VI. 28.) határozat
A Jászszentlászló 1026/1. hrsz-ú alatti
ingatlan értékesítése

HATÁROZAT
Jászszentlászló
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászló 1026/1. hrsz-ú. kivet beépítetlen terület megjelölésű 5.412
m2 alapterületű ingatlant bruttó 800,-Ft/m2 , azaz 4.329.600,- Ft vételáron,
eladja a 7-Vezér Szociális Szövetkezet (6133 Jászszentlászló, RégiFélegyházi út 0541/14.) részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásételi szerződés
megkötésére.
Az adásvételi szerződés költsége a vevőt terhelik.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. július 31., az adásvételi szerződés megkötésére
3. Napirendi pont
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő
kinevezés véleményezése.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - ismertette a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezés véleményezéséről készült előterjesztést.
Támogatja Dr. Vaslóczki Ferenc r. alezredes úr kinevezését a Kiskunhalasi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztására.
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Javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a határozattervezett.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
97/2018. (VI. 28.) számú határozat
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői
beosztásba történő kinevezés véleményezése
HATÁROZAT
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
támogatja Dr. Vaslóczki Ferenc r. alezredes úr Kiskunhalasi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezését 2018.
július 1-jei hatállyal.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Jászszentlászlói Közös
Önkormányzati Hivatal és a Szent László Alapszolgáltatási Központ között.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a munkamegosztási
megállapodást. Javasolja az előerjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
98/2018. (VI.28.) számú határozat
Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
és a Szent László Alapszolgáltatási Központ között
HATÁROZAT
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul,
hogy a Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulása által
fenntartott Szent László Alapszolgáltatási Központ, mint gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel
rendelkező költségvetési szerv lássa el az előterjesztés mellékletében
szereplő munkamegosztási megállapodást alapján.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: folyamatos
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5.

Napirendi pont
Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Jászszentlászlói Közös
Önkormányzati Hivatal és Szent László Óvoda és Bölcsőde között.
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a munkamegosztási
megállapodást. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
99/2018. (VI.28.) számú határozat
Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
és a Szent László Óvoda és Bölcsőde között
HATÁROZAT
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul,
hogy a Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulása által
fenntartott Szent László Óvoda és Bölcsőde között, mint gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel
rendelkező költségvetési szerv lássa el az előterjesztés mellékletében
szereplő munkamegosztási megállapodást alapján.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: folyamatos

6. Napirendi pont
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2017. évi működéséről
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi beszámolót. Javasolja az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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100/2018. (VI.28.) számú határozat
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről
szóló beszámoló
HATÁROZAT
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi
működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: folyamatos

7. Napirendi pont.
A Jászszentlászlói Sportegyesület kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester: - ismertette a Jászszentlászlói Sportegyesület kérelmét. A
sportegyesület élőfüves sportpálya felújítására elnyert pályázat megvalósításához szükséges
önrészhez kéri az Önkormányzat támogatását. Javasolja a Jászszentlászlói Sportegyesület
részére 2.000 e Ft támogatás biztosítását. Javasolja, Képviselő-testület hatalmazza fel a
megállapodás aláírásával. A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018.
évi költségvetésének Általános tartalék előirányzata
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
101/2018. (VI.28.) számú határozat
Jászszentlászlói Sportegyesület élőfüves sportpálya
felújítására elnyert pályázat megvalósításához szükséges
önrészhez támogatást

HATÁROZAT
A./Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Jászszentlászlói Sportegyesület részére (6133 Jászszentlászló,Vasút u. 9.
adószám: 19972099-1-03) az élőfüves sportpálya felújítására elnyert
pályázat megvalósításához szükséges önrészhez 2.000.000 ,-Ft támogatást
biztosít.
A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
Általános tartalék előirányzata.
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Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megítélt támogatás
kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. július 31.

8. Napirendi pont.
Járda pályázatok elbírálása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendeletében Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre címen még van szabad keretet a lakossági járdaépítéshez. A
pályázati kiírásnak megfelelően, minden érintett támogatott személlyel az Önkormányzat
egyedi megállapodást köt, a támogatott elszámolási kötelezettsége mellett. A pályázati kiírás
alapján minden befejezett méter gyalogjárda megépítése, felújítása után bruttó 4.000.-Ft
támogatásra jogosult kérelmező.
Ennek alapján az alábbi személyek járdaépítési, felújítási pályázatát terjeszti Képviselőtestület elé:
Nagy Ilona Jászszentlászló, Hunyadi u. 17. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 80.000.támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
102 /2018. (VI. 28.) határozat
Nagy Ilona jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
HATÁROZAT
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Ilona
Jászszentlászló, Hunyadi u. 17. szám alatti kérelmező járdafelújítását
80.000.Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a
támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. július 31., megállapodások megkötésére
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Tóth József Jászszentlászló, Sport u. 19. szám alatti lakos 19 méter járdaszakasz építéséhez
kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 76.000.- támogatás
megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
103/2018. (VI. 28.) határozat
Tóth József jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
HATÁROZAT
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József
Jászszentlászló, Sport u. 19. szám alatti kérelmező járda felújítását 76.000.Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a
támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. július 31., megállapodások megkötésére
Váradi Andrásné Jászszentlászló, Vasút u. 71. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
építéséhez kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 80.000.támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
104/2018. (VI. 28.) határozat
Váradi Andrásné jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
HATÁROZAT
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Váradi
Andrásné Jászszentlászló, Vasút u. 7l. szám alatti kérelmező járdaépítését
80.000.-Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
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Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a
támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. július 31., megállapodások megkötésére
Kis Csaba Jászszentlászló, Alkotmány u. 4. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. A járdaszakasz hossza, 20 méter. Kérelmező jogosult a
támogatás megítélésére, javasolja 80.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
105/2018. (VI. 28.) határozat
Kis Csaba jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
HATÁROZAT
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kis Csaba
Jászszentlászló, Alkotmány u. 4. szám alatti kérelmező járdafelújítását
80.000.-Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a
támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. július 31., megállapodások megkötésére
Jobbágy Miklós István Jászszentlászló, Pécsi u. 32. szám alatti lakos 20 méter járdaszakasz
építéséhez kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, javasolja 80.000.támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
106/2018. (VI. 28.) határozat
Jobbágy Miklós István jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
HATÁROZAT
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jobbágy Miklós
István Jászszentlászló, Pécsi u. 32 szám alatti kérelmező járdaépítését
80.000.-Ft összeggel támogatja.
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A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a
támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. július 31. megállapodások megkötésére
Géczi Béláné Jászszentlászló, Vasút u. 15. szám alatti lakos 17 méter járdaszakasz
felújításához kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, a pályázati kiírás
alapján maximum 20 méter támogatható, ezért javasolja 68.000.- támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
107/2018. (VI. 28.) határozat
Géczi Béláné jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
HATÁROZAT
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Géczi Béláné
Jászszentlászló, Vasút u. 15. szám alatti kérelmező járdafelújítását 68.000.Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a
támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. július 31.. megállapodások megkötésére
Az előterjesztésben szereplő táblázat a 2018. június 21-ig beérkezett kérelmeket tartalmazza.
A meghívó kiküldését követően érkezett az alábbi kérelem:
Seres Lajos Jászszentlászló, Vasút u. 73. szám alatti lakos 19 méter járdaszakasz felújításához
kért támogatást. Kérelmező jogosult a támogatás megítélésére, a pályázati kiírás alapján
maximum 19 méter támogatható, ezért javasolja 76.000.- támogatás megítélését.
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Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
108/2018. (VI. 28.) határozat
Seres Lajos jászszentlászlói lakos
járda építési és felújítási pályázata
HATÁROZAT
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Seres Lajos
Jászszentlászló, Vasút u. 73. szám alatti kérelmező járdafelújítását 76.000.Ft összeggel támogatja.
A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Egyéb
Felhalmozási célú kiadások, Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy érintettel a
támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. július 31.. megállapodások megkötésére

9. Napirendi pont
Egyebek
9/1 Együttműködési megállapodás megkötése.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – 2018. június 19-én tárgyalásokat folytatott a Bükki térségi
Leader Egyesület vezetőjével, aki gyakorlatilag a megújuló energiaforrások hasznosításának
lehetőségéről adott jó tanácsokat, ötleteket. Megnézték Jászszentlászló lehetőségeit, és ha
találnak közös pontot együttműködési szándéknyilatkozatot írnak alá. Ez Jászszentlászlónak
anyagi terhet nem jelent, fizetési kötelezettséggel nem jár. Ebben a témában Jászszentlászló a
kistérség településeit is próbálja bevonni, a megújuló energetikai források hasznosítása a cél.
A termálvíz hasznosítására új lehetőséggént merül fel a haltenyésztés. Magyarországon van
két olyan halfajta az Afrikai harcsa és a Tilápia, amelynek húsa sok Omega 3 zsírsavat
tartalmaz, fogyasztása nagyon egészséges. A jászszentlászlói termálvíz haltenyésztésre, hal
ivadék nevelésre alkalmas. Máshol már működik ilyen telep. A másik terület a zöldhulladék
és a hígtrágya felhasználása, hasznosítása. A hígtrágya feldolgozására konténeres biogáz
telepet lehet létrehozni, amely nagyon fontos, hiszen pár éven belül a gazdák nem vihetik ki a
földjeikre a hígtrágyát. Javasolja együttműködési megállapodás megkötését.
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Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
109/2018. (VI. 28.) határozat
Együttműködési megállapodás
HATÁROZAT
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési
megállapodást köt a BÜKK – TÉRSÉGI LEADER Egyesület (3554
Bükkaranyos) képviselőjével.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
mellékletében szereplő Együttműködési megállapodást aláírja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
9/2 Tájékoztatás fejlesztésekről.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester –Jelenleg is folyamatban van a könyvtár világításának
korszerűsítése, és a festés, mely saját forrásból valósul meg. A Konyha épület felújítási
munkálatai rendben haladnak. Tavasz utca és a kis utcák burkolat felújítása folyamatban van,
már csak a szegélyezési munkák vannak hátra. Dózsa György utcán a forgalomlassító
szigethez lámpák kerülnek kiépítésre, a tervezés már megkezdődött. Az egészségház tető
felújítása befejeződött. Len Emil ajándékozott a településnek egy Székelykaput, amely már
megérkezett. Tervei szerint 2018. augusztus 20-án kerül átadásra ünnepélyes keretek között.
A pontos időpont későbbiekben kerül meghatározásra.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatás határozathozatal
nélkül tudomásul vette.
9/3

Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés kiosztásra került)

Valentovics Beáta – jegyző – ismertette az informatikai biztonsági szabályzat előterjesztést
Képviselő-testület tagjaival. Javasolja az előterjesztésben szereplő szabályzatot Képviselőtestület hagyja jóvá, fogadja el.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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110/2018. (VI. 28.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának
jóváhagyása
HATÁROZAT
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat
mellékletében szereplő Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai Biztonsági Szabályzatát jóváhagyja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal

Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta

K.m.f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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