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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. december 

18-án 15 
00

 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.  

 

J e l e n  v a n n a k: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 

 

 Nagy András polgármester 

 

 Hajagos-Tóth István 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor  

 Mészáros László 

 Patyi Norbert 

 Sütőné Kővágó Margit 

 Tóthné Frank Anikó 

 képviselő (7 fő 100 %) 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: 

 

 Sebestyén István  Majsa Infó főszerkesztője 

 Valentovics Beáta jegyző 

 

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülés 

határozatképes, valamennyi képviselő megjelent.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása 

(Írásos előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi munkatervének jóváhagyása 

(Írásos előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. Helyi Értéktár Bizottság beszámolója 

(Írásos előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

4. Egyebek 
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1. Napirendi pont 

Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása és  

 (Írásos előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – A meghívó mellékleteként a Képviselő-testületek tagjai megkapták 

az írásos előterjesztés anyagát.  

 

Nagy András – Jászszentlászló polgármestere – az írásos előterjesztés anyagának megfelelő 

formában javasolja az Alapító Okirat módosításának elfogadását. 

 
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az előterjesztés mellékletében szereplő Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító 

Okiratát módosítását jóváhagyja  

 

149/2014. (XII. 18.) határozat  

Szent László Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okiratának módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a, valamint 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az Szent 

László Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratát 2015.  január 01 

napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ Az 1.10 pont az alábbiak szerint változik, mely tartalmazza 

az intézmény működési körét, felvételi körzetét:  

 

1.10. Működési köre (felvételi körzete): Jászszentlászló és 

Móricgát Községek közigazgatási területe A szabad 

férőhelyek kihasználása érdekében más települések lakosai 

is igénybe vehetik az óvoda és bölcsődei ellátásokat.  

 
2./ Az 1.17. pont az alábbiak szerint változik: 

 

1.17.Alkalmazott szakfeladatok: 

 

851011-1 Óvodai nevelés, ellátás  

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai gondozása 

851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása(sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

/súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási 

zavarral/küzdő, gyermekek integrált óvodai nevelése)  

889101-1 Bölcsődei ellátás 
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3./ Az alapító okirat 1.17. pont helyébe a kormányzati funkciók 

kerülnek : 

 

1.17. Kormányzati funkciók: 

 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,  

 ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

 

4./Az Alapító Okiratot a határozat mellékletbe foglaltak szerint 

egységes szerkezetbe foglalják. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az Alapító 

Okirat Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartásában 

történő átvezetéséről gondoskodjon 

 

 Felelős: Nagy András Jászszentlászló polgármestere 

               Valentovics Beáta jegyző 

 Határidő: Azonnal 

 

 

 
2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi munkatervének jóváhagyása 

(Írásos előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

Nagy András – polgármester – A meghívó mellékleteként a Képviselő-testületek tagjai megkapták 

az írásos előterjesztés anyagát. Az írásos előterjesztés anyagának megfelelő formában javasolja - 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadását. 

 
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül -– a jegyzőkönyv 1. mellékletében foglalt Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító 

Okiratát elfogadta.  
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150/2014. (XII. 18.) határozat  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2015. évi munkatervének meghatározása 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi 

munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Általános napirendek 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (V.23.) 

önkormányzati rendelete mindenkor hatályos szövegének megfelelő 

napirendek.  

 

Február  

 

1. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

2. A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása  

 

Március 

 

1. Közbeszerzési terv elfogadása március 31-ig  

2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások, igénybevétele 

valamint a fizetendő térítési díjak szóló rendelet felülvizsgálata 

3. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

Április  

 

1. Beszámoló Jászszentlászló Község Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének teljesítéséről (Zárszámadás) 

2. Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2014. évi belső 

ellenőrzéséről  

3. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

4. Beszámoló Társulások működéséről, pénzügyi helyzetéről, 

Társulási Tanácsban végzett tevékenységekről 

5. Gazdasági program elfogadása 

 

Május  

 

1. Május 31-ig a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról szóló beszámoló  

2. Jegyzői beszámoló a Közöd Hivatal munkájáról 
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Június  

 

1. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Szeptember 

 

1. Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről  

2. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

 

November  

 

1. K ö z m e g h a l l g a t á s  

 

December  

 

1. A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi 

munkatervének elfogadása 

 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

3. Napirendi pont 

Helyi Értéktár Bizottság 2014. évi beszámolója 

 (Írásos előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – A meghívó mellékleteként a Képviselő-testületek tagjai 

megkapták az írásos előterjesztés anyagát.  

 

Mészáros László – Értéktár Bizottság tagja – elmondta, hogy az Értéktár Bizottság kérdőív 

útján méri fel a helyi értékeket. Várják, hogy a kérdőívek visszaérkezzenek. Márciusban 

ülésezik a bizottság, ott már konkrétan döntenek a helyi értékről. Mészáros Márta Kiskun 

Múzeum igazgatója kijön, és segít a dokumentumok összeállításában a felterjesztéshez. Bízik 

benne, hogy 2015. évben már bővebb beszámoló kerül majd a képviselő-testület elé. 

 

Nagy András – polgármester – helyi érték lehet például a Tájház (Csomorék működtetik), 

Keserű Ferenc gyűjteménye, Eördögh András tanyasi gazdasága, Móricgáti lápok, melynek 

jelentős része ( 80%) Jászszentlászló területén fekszik, valamint akár Ország László versei. 

Helyi érték lehet egy jászszentlászlói étel is akár.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – helyi érték lehet a Kézműves Tanya, néhai Kiss Ferencné 

gobleinjei, Dobák Sándor mezőgazdasági szerszám gyűjteménye. Dékány Gyuláék padlásán 
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sok régi eszköz, szerszám található, meg kell keresni az embereket, mert ez egy nagyon jó 

kezdeményezés.  

 

Mészáros László – Értéktár Bizottság tagja – 2015. szeptember elején helyi érték kiállítás 

megnyitását tervezik. Ha lesznek receptek, melyeket a nyugdíjasklub tagjai megsütnek, akár a 

vendégeket, érdeklődőket is meg lehet majd kínálni a süteményekkel. Egy hónapos kiállítást 

terveznek a közösségi ház nagytermében, melynek az összeállítása nagyon komoly munka. 

Színvonalas kiállítást szeretnének összeállítani, ami nagyon nagy feladat. Egy pályázatot 

adnak be hamarosan helyi értékek felkutatása, bemutatása tárgyában. Toldi Csaba elkészítette, 

már az árajánlatokat szerzik be. Ez reményeik szerint megkönnyíti a munkájukat, hiszen 

tárolókat tudnak vásárolni a kiállításhoz. 2015., május 01. nyitással lesz egy fotókiállítás, a 

nyár egyébként is kirándulással zajlik a családoknál, ezért jó időpontnak tűnik a szeptember 

eleje a helyi érték kiállítás megnyitására.  

 

Nagy András – polgármester – a hozzászólások és kiegészítések után javasolja elfogadásra a 

Jászszentlászlói Települési Értéktár Bizottság 2014. évi beszámolójának jóváhagyását, az 

előterjesztés szerinti tartalommal. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az előterjesztés mellékletében szereplő beszámolót jóváhagyja. 

 

151/2014. (XII. 18.) határozat  

„Helyi Értéktár Bizottság” 

2014. évi beszámolójának jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a „Helyi Értéktár Bizottság 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót jóváhagyja.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

4. Napirendi pont 

Egyebek. 

 

4/1. Tájékoztatás kistérségi sajtókiadvány tárgyában. 

 

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent Sebestyén István urat a Majsa Infó 

főszerkesztőjét. Felmerült egy kezdeményezés, mely szerint a kistérségbe tartozó 

településeken két heti rendszerességgel megjelenne egy információs kiadvány. A kiadvány 

úgy nézne ki, hogy az 1,2 oldal, valamint az utolsó előtti és az utolsó oldal a helyi híreket 

tartalmazná, a belső oldalak pedig a közös cikkeket, amely valamennyi település lakóját 

érdekelheti. Ez a kiadvány kétheti megjelenés Jászszentlászló 1000 példányszám kiadása 

esetén 60 e Ft kiadást jelent havonta. A 2015. évi költségvetés még nem bontakozott ki, ezért 
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javasolja, hogy kezdetben mindenképpen havi egy szám jelenjen meg, valamint maradjon 

meg az Életünk kiadvány is. A lap a lakosság számára ingyenes lesz továbbra is.  

 

Mészáros László – képviselő – Majsa Infó jó kiadvány, támogatja a havi egy szám kiadását.  

 

Sebestyén István –Majsa Info főszerkesztője – Köszöntötte a megjelenteket. A kiadvány 

célja az összefogás erősítése a kistérségben, a közös tervezés, és a kommunikáció erősítése. A 

helyi lapok mellett a közös kiadvány átfogja a kistérséget. Nem felülírja a helyi lapokat, ezért 

is a külső része a helyi újság, a lap középső blokkja a térségi hírek. Szakmailag meg lehet 

tölteni kéthetente 4 oldalt, ekkora településen a lehetőségek, hírek adottak.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester – a Majsa Info inkább újság, mint a Jászszentlászlói Életünk 

kiadvány, más jellegű. 

 

Sebestyén István - Majsa Infó – a kiadvány önköltsége 30.-Ft/db, 6500 példánnyal 

számolva. Amennyiben a településeken pénzért adnák, nem vennék meg a lakosok. A helyi 

lap szerkesztésében is felajánlotta a segítségét, nem veszik a feladatot át, de ingyen cikket 

írnának, szerkesztenének, tördelnének.  

 

Nagy András – polgármester – javasolja a képviselő-testületnek, hogy március – április – 

május hónapokban havi egy alkalommal jelenjen meg a kiadvány 1000 db példányszámban 

Jászszentlászló településen. Kiadvány költsége 30.-Ft/db, amelyet a példányszám 

figyelembevételével 30.000.-Ft/hó összegben beépítenek Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe. Három hónap tapasztalata után döntenek abban a 

kérdésben, hogy Jászszentlászló Község csatlakozik-e a továbbiakban a kiadványhoz.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – Nagy András polgármester előterjesztését jóváhagyja. 

 

152/2014. (XII. 18.) határozat  

Kistérségi sajtókiadvány 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2015. március – április – május hónapban havi egy alkalommal 

Jászszentlászló vonatkozásában 1000 db példányszámmal 

megjelenő kistérségi sajtóanyag kiadásához 30.-Ft/db azaz 

Harmincezer forint/hó összeggel hozzájárul. További 

példányszám kiadásáról későbbiekben döntenek. 

 

A kiadás a 2015. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. március 01- 2015. május 31. 
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4/2. Tájékoztatás kerékpárút felülvizsgálat tárgyában.  

Nagy András – polgármester – tájékoztatta képviselő-testületet, hogy 2014. november 26-án 

lezajlott a kerékpárút felülvizsgálata. Az ellenőrzés a feltárt hibák kijavítására hívta fel az 

önkormányzatokat, valamint arra, hogy egy intézkedési tervet dolgozzanak ki erre 

vonatkozóan. Amennyiben a települések – Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Móricgát – nem 

tesznek semmit a hibák javítására, akkor szerződésszegésnek minősül, és a hibás részek 

költsége levonásra kerül a támogatás összegéből. Ez azt jelenti, hogy a támogatási összeg 

10%-át, kb 30 millió forintot kell visszafizetni a támogató szervezetnek. Ezt mindenképpen el 

kell kerülni, ezért egyeztetett Kiskunmajsa és Móricgát polgármesterével, és intézkedési 

tervet dolgoztak ki. A hibákat feltárják, és 2015. szeptember 30. napjáig elvégzik a szükséges 

javításokat. Ennek tükrében reméli, hogy 2015. december 10. várható projekt záró ellenőrzés 

keretében nem tárnak fel hiányosságot. Előzetesen Móricgát jelezte, hogy 1/3 részt tudja csak 

vállalni a javítás költségeinek, függetlenül attól, hogy a leghosszabb szakasz Móricgát 

területére esik. A javítás várható költsége 5 millió forint lesz előzetes számítások szerint. A 

DARFÜ az intézkedési tervet elfogadta.  

 

Jászszentlászló Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  

 

4/3. Tájékoztatás Háziorvosi körzet működésével kapcsolatban  

Nagy András – polgármester – tájékoztatta képviselő-testületet, elmúlt időszakban 

megkeresést kapott, melyben a Fitt Harmony Kft működésével kapcsolatban érkezett jelzés. 

Dr. Faddi Zoltán Mihály háziorvosi tevékenységéről megkéri, hogy számoljon be  a 

képviselő-testületnek, a felmerülő kérdéseket, problémákat akkor lehet tisztázni. 

 

Jászszentlászló Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  

 

4/4. Tájékoztatás Kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos problémákról.  

Nagy András – polgármester – tájékoztatta képviselő-testületet, elmúlt időszakban 

megkeresést kapott, melyben a Lélekharangok Kkt munkájával kapcsolatban emeltek 

kifogást. Ezek a megkeresések a lakosság részéről érkeztek. A temetés időpontját nem a 

család kérésének figyelembe vételével jelölték ki, más szolgáltatótól származó kegyeleti 

kelléket nem fogadtak el, valamint gondok vannak a helyi ügyfélfogadással is. Erről 

mindenképpen beszélni kell, nincs kifogása a Lélekharangok Kkt ellen, de azt érezniük kell, 

hogy a vállalt kötelezettségeiknek eleget kell tenni, és nem tehetnek meg bármit. A problémák 

tisztázására felhívja Kiss István urat, hogy 2015. januárban Képviselő-testületet tájékoztassa, 

hogy a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben foglalt vállalásainak, kötelezettségeinek 

hogyan milyen mértékben tesz eleget.  

 

Jászszentlászló Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  

 

4/5. Tájékoztatás Iskola tetőszerkezet felújítás tárgyában.  

Nagy András – polgármester – tájékoztatta képviselő-testületet, hogy az Általános Iskola 

tetőszerkezetének felújítása tárgyában kettő ajánlat érkezett be A MER-BAU KFT ajánlata 

bruttó 9.641.764.-Ft, a Juhász Kft ajánlata 11. 696.000.-Ft. MER-BAU KFt ajánlata szerint 
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ásványgyapot szigetelést kap a tető, fólia kerül rá, valamint Lindab lemez. A Juhász Kft 

ajánlata szerint szendvicselemek kerülnek a tetőre és a csatornaszerelés is bele tartozik a 

vállalásba.  

 

A harmadik ajánlat még nem érkezett be, 2015. januári testületi ülésen tájékoztatja a 

képviselő-testületet a továbbiakról.  

 

Jászszentlászló Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  

 

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Nagy András polgármester az ülést berekesztette. 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 


