
1 
 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. szeptember 

24-én 15 
00 

órai kezdettel megtartott nyílt 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  képviselő 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Horváth Lajos képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

 

Dr. Csanádi Attila fogorvos 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

Meghívott:  

dr. Kiss Melinda Járási hivatalvezető 

 

 

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította az ülés 

határozatképes, a megjelenés 6 fő; 87%. Külön tisztelettel köszöntötte Dr. Csanádi Attila 

fogorvost, dr. Kiss Melindát a Kiskunmajsai Járási Hivatal hivatalvezetőjét, valamint 

Valentovics Beáta jegyzőt. 

 

Javasolja, hogy az ülés napirendjét a meghívó szerint fogadja el a Képviselő-testület. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - egyetért a polgármester javaslatával és a napirendet az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi I féléves gazdálkodásáról szóló 

beszámoló 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. .Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. 

évi költségvetését megállapító 3/2014. (II. 5.) rendeletének módosításáról szóló /2014. 

(……..) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 
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3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. Döntés a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. Jászszentlászló Község Környezetvédelmi Programjának jóváhagyása 

(Az anyag elektronikusan megküldésre került) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

6. Dr. Csanádi Attila fogorvos támogatási kérelme  

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

7. Egyebek 

 

 1.  Napirendi pont 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló 

 beszámoló jóváhagyása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András- polgármester – költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló előterjesztése 

minden képviselő számára kiküldésre került.  

 

Hajagos-Tóth István – PGB elnöke – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta, képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. A bevételek növekedtek, ami 

kedvező a település számára.  

 

Nagy András – polgármester – javasolja a Képviselő-testületnek a beszámolót az írásos 

előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el. 

 
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

87/2014. (IX.24.) számú határozat 

Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

szóló beszámoló jóváhagyása 

 

 H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mindenben 

egyetértőleg jóváhagyja az Önkormányzat 2014. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót. 

    

 

  Határidő: Azonnal 

  Felelős Nagy András polgármester  
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 2.  Napirendi pont 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

 2014. évi költségvetését megállapító 3/2014. (II. 05.) rendelet módosításáról 

 szóló ./2014. (…….) rendelet-tervezetének elfogadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – a költségvetés módosításáról szóló előterjesztés teljes körűen 

bemutatja a változásokat. A település 5.800 e Ft támogatást nyert a kamera rendszer 

kiépítésére, 5.180 e Ft önerő támogatást nyert az energetikai fejlesztés megvalósításához. 

Szerencsés lett volna, ha a pályázatba beépül a műszaki ellenőr és a közbeszerzés költsége is, 

abban az esetben ez sem került volna az Önkormányzatnak pénzbe. A napelemek beüzemelését 

követően már látszódik a megtakarítás. Éves szinten 30% megtakarítást ígértek a szakemberek.  

 

Horváth Lajos – képviselő - reagálva a polgármester felvetésére, azért nem került bele a 

műszaki ellenőr és a közbeszerzés a KEOP pályázatba, mert a pályázatíró nem tette bele! 

Örülni kell annak is, hogy ennyi támogatást kapott a település. A térfigyelő rendszer mikor 

kerül beüzemelésre? 

 

Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy pár napon belül beüzemelik a 

térfigyelő kamerákat. A Démásztól függ, hogy mikor szerelik fel a villanyórákat.  

 

Hajagos-Tóth István – PGB elnöke – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet 

megtárgyalta, képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 

Nagy András – polgármester – javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet az 

írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2014.(IX. 25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító  

3/2014. (II. 05.) rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

3. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 

Hajagos-Tóth István – PGB elnöke – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta, képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
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Bozóki Edit – képviselő – kérdése arra vonatkozott, hogy mit takar a Szép kártya fel nem 

használt összegének visszautalása? 

 

Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy a 2012. évben feltöltött béren 

kívüli juttatást nem használta fel mindenki, ezen összeg jött vissza a munkáltatóhoz. 

 

Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását hagyják jóvá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

88/2014. (IX. 24.) határozat  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évi költségvetésnek módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatok Képviselő – testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 

megállapító 13/2014.(II.04.) együttes hat. (Jászszentlászló) 1. pontját az 

alábbiak szerint módosítja. 

 

1.)  Jászszentlászló Önkormányzatok Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését  

 

54.715.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

Költségvetési bevételek előirányzata 

működési bevételek 955.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 100.000.- Ft 

- működési célú pénzeszköz átvétel áht-on belülről 2.148.000.- Ft 

 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

- intézményfinanszírozás 47.669.000.- Ft 

- előző évi pénzmaradvány 3.843.000.- Ft 
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Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 32.037.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 8.843.000.- Ft 

- dologi kiadások 9.013.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 

- egyéb működési célú kiadások 

- tartalékok 676.000.- Ft 

- beruházások 4.096.000.- Ft 

 

  

 Határidő: 2014. december 31. 

 

 Felelősök: Nagy András  polgármester 

 Valentovics Beáta jegyző 

 

 

4. Napirendi pont. 

Döntés a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való 

csatlakozásról 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András  – polgármester – az írásos előterjesztés teljes körűen tájékoztatja a képviselő-

testület tagjait a pályázathoz való csatlakozás körülményeiről. Jó dolog, amit folytatni kell. 

 

Mivel kérdés hozzászólás nem merült fel, javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozat-

tervezetet a képviselő-testület fogadja el.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

89/2014. (IX. 24.) határozat  

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról  

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójához.  
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Az „A” típusú (két egymást követő tanulmányi félévre)  

és „B” típusú (hat egymást követő tanulmányi félévre) pályázati kiírás 

közzétételét elrendeli.  

 

Csatlakozási határidő: 2014. október 1. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. november 7.  

Felelős: Nagy András polgármester  

 

 

5. Napirendi pont. 

 Jászszentlászló Község Környezetvédelmi Programjának jóváhagyása 

  (Az anyag elektronikusan megküldésre került) 

 

Nagy András – polgármester – az anyagot elektronikusan megküldték a képviselőknek, 

valamint letölthető Jászszentlászló honlapjáról. Egy komoly anyag készült, megfelelő 

előkészítő munka után. A jövőben nem lehet pályázatot benyújtani, ha nincs környezetvédelmi 

program ezért is nagyon fontos volt az elkészítése.  

 

Javasolja az előterjesztés szerinti tartalommal és formában a környezetvédelmi program 

elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

90/2014. (IX. 24.) határozat  

Környezetvédelmi program elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 

mellékletében szereplő „Jászszentlászló Község Környezetvédelmi 

Programját” elfogadta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Nagy András polgármester 

 

6. Dr. Csanádi Attila fogorvos támogatási kérelme 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. szeptember 25. napján döntött arról, hogy 2014. évre Dr Csanádi Attila fogorvos részére 

éves szinten 1.020.000.-Ft támogatást biztosít. Képviselő-testület vállalta, hogy 2014. október 

31. napjáig megvizsgálja annak lehetőségét, hogy 2015. évben hogyan tudják támogatni a 

fogászatot. Jelenlegi kérelmében doktor úr 85.000.-Ft helyett 2015. évre 142.000.-Ft támogatást 

igényelt. Megnézték a lehetőségeket és két javaslatot tud tenni. 
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1. Elhalasztják a döntést és a Képviselő-testület október utolsó hetében dönt a 

támogatásról. Szeretnék folytatni, és biztosítani a támogatást, hiszen a fogorvos nagyon 

színvonalas ellátást biztosít a lakosságnak.  

2. Amennyiben a fogorvos a 2014. évi - 85.000.-Ft/hónap - támogatást elfogadja, akkor ezt 

a kötelezettséget már most is tudja vállalni a képviselő-testület. Ebben az esetben 

azonnal szavazásra bocsátja a támogatás megítélését. 

 

 

Dr. Csanádi Attila – fogorvos – Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

ülésén is jelen volt, ott a polgármester úr biztosította támogatásáról, de a döntést elhalasztották. 

Kijelentették, hogy amennyiben Jászszentlászló község dönt ebben a kérdésben, Móricgát is 

azonnal napirendre tűzi a kérelmét ismételten. Választások lesznek, nem tudja, hogy a 

következő testületben lesz-e változás, a jelenlegi testület már ismeri a munkáját. Az október 

végi ülésen nem biztos, hogy személyesen meg tud jelenni, tekintettel arra, hogy Budapesten 

egy hét továbbképzésen vesz részt. Mindezek függvényében megköszöni a polgármester úr 

ajánlatát, és elfogadja a 2015. évre vonatkozó havi 85.000.-Ft támogatást.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – természetesnek érzi, hogy támogatják a fogorvosi ellátást, 

hiszen nagyon színvonalas munkát végez.  

 

Dr. Csanádi Attila – fogorvos – Köszönetét fejezte ki, tekintettel arra, hogy a fogorvosi 

finanszírozás még nagyon elmarad a háziorvosi körzet finanszírozásától, holott a háziorvosok is 

panaszkodnak. Feladat ellátási szerződés 2015. 03. 31. napján jár le, akkor a kötelező öt letelik. 

A megállapodás, amennyiben a közös megegyezéssel történő megszűnés nincs lerögzítve, 

akkor is felbontható bármely fél részéről hat hónap felmondási idővel. Közös megegyezés 

hiányában is szeptember 30-ig érvényben lesz a szerződése. Hangsúlyozta, hogy nem kívánja 

felbontani a szerződést. 

 

Megköszönte a támogatást, és mindenkinek további jó munkát kíván.  

 

Horváth Lajos – képviselő – Maradni szeretne a doktor úr? 

 

Nagy András – polgármester - javasolja a képviselő-testületnek, hogy Dr. Csanádi Attila 

fogorvos részére 2015. január 01 - december 31 közötti időszakban havonta 85.000.-Ft 

támogatást biztosítson. Jászszentlászló és Móricgát községek a támogatást egymás között 

megosztják, a melynek alapja 2014. január 01. lakosságszám. Testület 2015. október 31-ig 

megvizsgálja a 2016. évi támogatás lehetőségét és annak mértékét. A támogatás kiadási 

előirányzata beépül Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

91/2014. (IX. 29.) határozat  

Dr Csanádi Attila fogorvos támogatása  

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 01. 

napjától 2015. december 31. napjáig eszközkarbantartás céljára havi 85.000.-

Ft támogatást biztosítanak Dr. Csanádi Attila fogorvos részére. A támogatás 

megosztásának aránya Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát 

Községi Önkormányzat között 2014. 01. 01. lakosságszám.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy a 

támogatási szerződést 2014. október 31. napjáig érintettel kösse meg. 

 

Önkormányzat 2015. október 31. napjáig megvizsgálják a 2016. évre 

biztosítható támogatás mértékét. 

 

Határidő: 2014. október 31. Szerződés megkötésére, 

 Folyamatos 

Felelős: Nagy András polgármester  

 

7. Egyebek 

 7/1 Jászszentlászló 1079/4 hrsz. terület értékesítése tárgyában tájékoztatás 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Czombos Csaba 

vállalkozó a Jászszentlászló 1079/4 hrsz terület megvásárlásától visszalépett. A régi 

nagykocsma épületet vásárolta meg. A központban tápboltot alakít ki.  

 

Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  

 

 7/2 Tájékoztatás szüret ügyében 

 

Nagy András – polgármester – 2014. szeptember 19-én tervezték a szüretet. Szombat-

vasárnap szüreteltek. A rothadás fokozódott az eső miatt. Lényeges, hogy leszedték a szőlőt és 

el is tudják adni. A mennyisége sokkal kevesebb 2013. évi 240 q-hoz  képest, 95,3 q lett. Több 

oka volt ennek, egyrészt 0,8 ha csökkent a terület, az ültetvény jelentős fiatalításon esett át, 

termő karok ki lettek vágva, friss új szőlő. Kétszer verte el a jég az ültetvényt, a szeptember 

elejei esők miatt a fürtök rothadásnak indultak.  
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Iskolások, óvodások szüreteltek, az iskolások 21 e Ft értékű szőlőt szedtek le, ezzel szemben 

200 e Ft támogatást biztosít az Önkormányzat. Megvásároltak iskolaudvarba 95 db tuját, 

valamint átutalnak 105 e Ft támogatás az udvar korszerűsítésére az iskolai alapítványnak. 

Örömmel adják, és örülnek neki, hogy a gyermekek részt vesznek a szüretben.  

 

 

 7/3 Jászszentlászló Szent László utca 28. szám alatti ingatlan kéményének 

 felújítása 

 

Nagy András – polgármester – kérdéssel fordult Horváth Lajos képviselőhöz, amiatt, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Jászszentlászló, Szent László utca 28. szám alatt lévő 

ingatlan kéményének felújítása tárgyában miért nem tett lépéseket. A képviselő-testület 

júniusban megtartott ülésén döntöttek a kémény felújításáról, hiszen azt életveszélyesnek 

minősítették. Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van, egy öt gyermekes család lakja. 

Ezt követően felkérte képviselő urat, aki szakember, építse meg a kéményt. Ez nem történt 

meg, még most sem, amikor beköszöntött a hideg idő, és a kisgyermekekre fűteni kellene. Mi 

erre a magyarázat? 

 

Horváth Lajos – képviselő – álláspontja szerint azt vállalta, hogy október végéig tudja a 

kéményt megjavítani. Nagyon sok a munka, sokszor volt rossz idő, esős napok, ezért nem fér 

bele. Világosan megmondta telefonon, hogy nem tudja vállalni, mivel nem egy napos munkáról 

lenne szó.  

 

Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  

 

Horváth Lajos – képviselő - megköszönte dr. Kiss Melinda volt polgármester asszonynak, aki 

jelenleg a Járási Hivatal vezetője, a polgármester úrnak, képviselő társainak, jegyző 

asszonynak, valamint Kovács Tímeának az elmúlt négy év alatt végzett munkáját.  

 

Nagy András – polgármester – megköszönte a Képviselő-testület és a jegyző munkáját, 

mindenkinek jó egészséget kívánt.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – megköszönte a képviselő-testület támogatását, amit a Közös 

Hivatal működéséhez biztosított az elmúlt időszakban. Úgy érzi a tárgyi és szakmai feltételek 

biztosítása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatal megfelelő színvonalon végezhesse 

feladatát.  

 

 

Mivel több kérdés hozzászólás nem hangzott el a Képviselő-testületi ülést berekesztette.  

 

 

 

 

 

 

 Nagy András  Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


