
Tisztelt Jászszentlászlói Lakosok! 

 

A falugyűlés a járvány helyzetre tekintettel csak virtuálisan lett megtartva, de Önök részéről 
számtalan kérdés, kérés érkezett az Önkormányzat és személyesen én felém is. 

Az alábbiakban csoportosítva ezekre szeretnék válaszolni. 

Elől járóban azt szeretném Önökkel megosztani, hogy az Önkormányzat anyagi helyzete sokkal 
feszesebb, mint az előzőekben tapasztaltuk. Az iparűzési adó 133 millióról 40 millióra csökkent egy 
részt a Takarékszövetkezet megszűnésével illetve a járvány miatt meghozott szigorításoknak 
köszönhetően. Ebből fakad, hogy az önerős fejlesztésekre kevesebb jut, a felújításokat a 
pályázatokból valósítjuk meg. 

Belterületi utak 

Az Önkormányzat eddig számtalan utcát újított fel és a következő időben is a lehetőségekhez 
híven szeretné ezt folytatni. 

Vasút utca tervezzük a folytatást, de csak pályázat keretein belül. 

Kisfaludi utca fejlesztve lesz várhatóan2022 évben 

Kossuth utca az idén fel lett újítva a belterületi határig egyenlőre a folytatás nincs tervben. 

Jókai utca tervezve a felújítás 2023 évben 

Atilla utca ezt többen is kérték és szóvá tették. Sajnos az Atilla utcára nincs házszámos ingatlan 
a határ telkek, házak a keresztező utcára nyílnak ezért az utca felújítására nem lehet pályázni. 
Keressük a lehetőséget, arra hogy szakaszonként esetleg saját erőből fel tudjuk újítani. Erre most 
kevés az esély. A kereszt utca csatlakozásoknál darált betonnal tudjuk átmeneti megoldásként 
javítani a helyzetet, de a megnyugtató megoldás az aszfaltozás lesz. 

Járdák 

Egy tisztelt lakótársunk a Dózsa Gy utca egyik részén a járda hiányát kifogásolta. A járda 
készítés az a tulajdonos feladata. Az Önkormányzatnál lehet, pályázni járda felújításra ezzel segítünk 
a lakókon. A jelzett ingatlan tulajdonosával beszéltem és jeleztem felé a kérdező észrevételét. 

Parkolók 

Az Önkormányzat nem tervezi az ÁBC parkoló kijáratának a bővítését. 

Az iskola körül kialakult helyzet tarthatatlan ebben egyet értek azzal a kérdezővel, aki 
kifogásolta az autók iskola előtt kialakult helyzetet. Az Önkormányzat megépítette 2013-ban a tágas 
parkolót, ami megoldás lenne, de sajnos sokan nem veszik igénybe, mert 80 méteres sétát már nem 
akarnak megtenni. Inkább parkolnak az árok szélén a buszmegállóba. Kezdeményeztem buszmegálló 
tábla kihelyezését, kérten a rendőröket és a polgárőröket, hogy figyelmeztessék az ott parkolókat. 
Egyeztettem az intézmény vezetővel, hogy kérjék meg a kollégákat és a szülőket a szabályos 
parkolásra. Szintén az iskolához tartozik, hogy építsünk gyalogátkelő helyet a gyerekeknek. Ennek a 
lehetőségét megvizsgáljuk, és ha a szabályok engedik meg fogjuk építeni. 

 

 



 

A közlekedésről 

A Bajza utca Katona J. utca sarkára nem tervez az Önkormányzat közlekedési tükröt kihelyezni 
ezt a helyszínt, ha szabályosan használják, nem lehet baleset. Nem szabad a nagyíven kanyarodóknak 
a sarkot levágni. 

A sorompó létesítése nem az Önkormányzat hatásköre erre nincs ráhatásunk a sorompók 
telepítését a MÁV végzi és felügyeli. 

Közbiztonság 

A kérdező a polgárőröket szeretné többet látni a parkban és a tanyavilágban. A vezetőjükkel 
egyeztettem és kértem, hogy főleg esténként legyenek többet a közterületeken. 

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy buzdítsak, mindenkit álljon közéjük, és ha többen vannak, 
akkor több időt is tudnak a faluban tölteni. 

Egyéb infrastruktúra  

Árkok 

Jelen pillanatban is zajlik az árkok felújításának a hatodik üteme. Remélem a kérdező által 
tapasztalt bedőlt árok is a felújításba esők között van. Kérem a kérdezőt mutassa meg, hogy mire 
gondolt és ki fogjuk javítani. 

Ivóvíz 

Panaszolják, hogy a víz ihatatlan és büdös. Az üzemeltetés a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató 
Kft feladata a panaszokat hozzájuk is el kell juttatni. Mi abban tudunk segíteni, hogy a fertőtlenítő 
tisztításokat mi is kezdeményezzük. De az Önkormányzat nem nyúlhat a vezetékekhez. Ha panasz 
van, a konkrét hely megjelölésével segítsék a munkánkat. 

Szennyvíz 

Jászszentlászló Község Önkormányzata egy milliárd háromszázötven millió forintos Uniós pénzt 
nyert egy új szennyvíz telep építésére. Ehhez az összeghez tartozó százötven millió forintos önrészt a 
magyar kormány biztosítja. Ebből megújul a csatornahálózat egy része is. A Szankról érkező 
szennyvizet a falun kívül vezetjük el. Ezzel is csökken a falu belső vezetékeinek a terhelése. 

Belterületi utak téli takarítása 

Többen a téli latyak letakarítását kifogásolják. Mindent megpróbálunk, hogy ezt a munkát 
időben és jó minőségben elvégezzük. A jelen állás szerint egy emberünk van erre két traktorral. 
Igyekszünk, de sajnos nem mindig érünk oda minden útszakaszra. 

Hulladékszállítás, hulladék szigetek 

Az utóbbi időben a legtöbb problémát okozza számunkra a hulladék szigetek ürítése és a 
környezetük rendben tartása. 

A lakosság sokszor az oda nem való és egyértelműen lomtalanítás körébe tartozó hulladékot 
rak ki. A szolgáltató anyagi és személyi nehézségekre hivatkozva nem tudja sűríteni a járatait. A 
kameráktól vártunk segítséget, de ma már lesötétített kocsik pakolnak ki szemetet és teszik 
szemétdombá a falu egyes részeit. A szolgáltató javaslata az, hogy szüntessük meg a szigeteket. 



Az Önkormányzat ezt nem fogadta el, mert akkor ez a szemét a dűlő utak mellé lesz kirakva. 
Inkább vállaljuk, hogy behordjuk a Mi saját kukáinkba. 

A másik probléma a zöldhulladék szállítás. A pontos menetrend és a szállítási feltételek 
elolvashatóak a honlapunkon és a Facebook oldalunkon. Ebben az esetben a lakosok a szolgáltatóval 
vannak szerződésben és az Önkormányzatnak kevés a ráhatása. Kérem pontosan olvassák el a 
szolgáltató tájékoztatóját. 

A játszótér építését kérdezőnek a válaszom, hogy igen tervezzük és remélhetőleg 2022-ben 
meg is építjük az új játszóteret. 

Nagyon sok észrevétel, köszönet és elismerés érkezett a Jászszentlászlót és Móricgátot 
összekötő út felújításával kapcsolatban.  Köszönjük az elismerést továbbítani fogom Lezsák Sándor 
országgyűlési képviselő úrnak és Csontos Máté polgármester úrnak hisz Ők tették a legtöbbet az évek 
alatt ezért a beruházásért. 


