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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. június 25-én 

15 
00 

órai kezdettel megtartott 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 

 Seres János  képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

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

határozatképes, 6 fő képviselő megjelent az ülésen, Tóthné Frank Anikó távol maradását 

bejelentette.  

 

Javasolja az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben 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 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 

 

2. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltató kiválasztása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. Játszóterek időszakos ellenőrzése 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 
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5. Helyi értéktár bizottság létrehozása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó:  

 

6. Egyebek. 

 

 

1. 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, amit az eredeti tervezés óta az önkormányzat meg kíván valósítani. 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat nyert a Közbiztonsági fejlesztés 

pályázat keretében 9 darab kamera kiépítésére 5.800 e forint támogatást. A támogatás 

feltétele, hogy az Önkormányzatnak közbiztonsági referenst, illetve közterület felügyelőt kell 

alkalmaznia. A tervek szerint az Önkormányzat közterület felügyelő foglalkoztatásával 

kívánja ezt a helyzetet megoldani, a közterület felügyelő bére került beépítésre a 

költségvetésbe. A konyha intézményünknél egy fő tartós beteg, helyettesítéséről gondoskodni 

kell, a helyettesítő személy bére és járuléka került betervezésre. A közmunka program 

keretében foglalkoztatottak létszáma folyamatosan változik, ezért a bér és járulék keretet 

módosítani szükséges.  

 

Hajagos-Tóth István – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselő-

testület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést megvitatta, azt 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 

12/2014.(V. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító  

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

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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2. 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. A Közös Hivatalnál egy fő nyugdíjba készül, 2015. január 01 

napjától, ezért szükséges egy fő felvétele, aki már 2014. szeptembertől, fokozatosan átveszi a 

munkakört.  

 

Hajagos-Tóth István – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselő-

testület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést megvitatta. Elfogadásra javasolja a határozat-

tervezetet. 

 

Nagy András – polgármester - 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: 

 

60/2014. (VI. 25.) 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 Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését  

 

53.086.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

Költségvetési bevételek előirányzata 

-működési bevételek 135.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 100.000.- Ft 

- működési célú pénzeszköz átvétel áht-on belülről 1.339.000.- Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

- intézményfinanszírozás 47.669.000.- Ft 

- előző évi pénzmaradvány 3.843.000.- Ft 

Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 31.463.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 8.701.000.- Ft 
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- dologi kiadások 8.100.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 

- egyéb működési célú kiadások 

               - tartalékok 676.000.- Ft 

- beruházások 4.096.000.- Ft 

 

Határidő:  2014. december 31. 

 2013. zárszámadást jóváhagyó együttes ülés 

 Felelősök: Nagy András polgármester 

 Valentovics Beáta   jegyző 

 

3. Napirendi pont 

 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltató kiválasztása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – kérte, a képviselők tegyék fel kérdéseiket a témával 

kapcsolatban. 

 

Valentovics Beáta – jegyző – az önkormányzatnak nincs mérlegelési jogköre, hiába 

jelentéktelen azon ingatlanok száma, amelyek nincsenek rákötve a csatornahálózatra, a nem 

közművel összegyűjtött szennyvíz szolgáltatás témakörében rendeletalkotási kötelezettsége 

van. Mivel az előzetes becslések alapján a szolgáltatás ellenértéke közbeszerzési értékhatárt 

nem éri el, az Önkormányzatnak három ajánlatot kell bekérnie, olyan szolgáltatóktól, akik 

minden feltételnek megfelelnek. Ez az első lépés. A szolgáltató kiválasztását követően 

kerülhet sor a rendelet elfogadására. 

 

Nagy András – polgármester – Az előterjesztés anyagát képhez kapták a képviselők, 

javasolja, hogy a határozat-tervezetet módosítás nélkül fogadja el a képviselő-testület.  

 

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2014. (VI. 25.) számú határozat 

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz 

szolgáltató kiválasztása 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 4. § (2) bekezdés 

d) pontjában valamint a 44/F. § (3) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével, a nem közművel összegyűjtött szennyvíz 

szolgáltató kiválasztása érdekében 3 db ajánlatot kérjen be.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2014. július 31. 
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4. Napirendi pont. 

Játszóterek időszakos ellenőrzése 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Község Önkormányzata EMVA Faluközpont 

kialakítási pályázat keretében 2010. május 22. napján üzembe helyezett a község 

közigazgatási területén 3 db játszóteret.  

 

A játszótéri eszközök ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező 

szervezettel négyévenként kell elvégeztetni. 

 

Ennek érdekében árajánlatot kértünk be 15 napos benyújtási határidővel: 

 

 Tisza Park Kft- Martfű 

 TÜV- Budapest  

 Precíz Kft. - Szeged 

 

Horváth Lajos – képviselő – aki eddig ellátta ezt a feladatot, azt nem lehet megbízni? 

 

Valentovics Beáta – jegyző – aki a játszótereket telepítette az a Tisza Park Kft volt. Tudni 

kell, hogy jogszabályi kötelezettség, hogy négyévente felül kell vizsgálni a játszótereket. Ezt 

bárki nem végezheti el, erre jogosítvánnyal rendelkező műszaki ellenőr jogosult. A Tisza Park 

Kft is nyújt be árajánlatot.  

 

Nagy András – polgármester – Tóth István munka és balesetvédelmi szemlét végzett a 

közelmúltban. A jelenlegi ellenőrzés ennél sokkal bonyolultabb és átfogóbb.  

 

Mivel a játszóterek szinte napi szinten használják, ezért az ellenőrzés elvégzése soron 

kívüliséget kell, hogy élvezzen. Ennek alapján javasolja, hogy a Képviselő-testület 

hatalmazza fel, hogy a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó céggel a szerződést megköthesse. 

Legkedvezőbb ajánlatnak a legolcsóbb ajánlat minősüljön.  

 

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

62/2014. (VI. 25.) számú határozat 

Játszóterek időszakos ellenőrzése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy a játszótéri 

eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendelet 7. § (2) bekezdésében foglalt játszótéri eszközök időszakos 

ellenőrzése céljából bekért árajánlatok közül az ellenőrzés 

elvégzésére a legkedvezőbb ajánlat-tevőt bízza meg. 
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A polgármester a döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a 

Képviselő-testületet.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2014. július 31. 

 

5. Napirendi pont. 

Helyi értéktár bizottság létrehozása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Jászszentlászlói Helytörténeti és Faluvédő Egyesület 

nevében Mészáros László kérelemmel fordult az Önkormányzat felé települési értéktár 

bizottság megalakítása érdekében.  

 

Amennyiben az értéktár kialakítása mellett dönt a testület, Települési Értéktár Bizottságot kell 

alakítani. A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó 

gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. 

 

A bizottságnak legalább 3 tagból kell állnia, munkájába indokolt bevonni a helyi, illetve a 

megyei közművelődési feladatellátás módszertani intézményét. A bizottság munkáját 

szabályzat alapján végzi, amelynek tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi. A javaslat 

alapján a bizottság tagjai: a település polgármestere, a település jegyzője, Bánfi Attila, Rókus 

Róbert, Mészáros László.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítésül elmondta, hogy a Helyi értéktár bizottság 

működésének technikai feltételeit a Hivatal biztosítja.  

 

Horváth Lajos – képviselő – kérdése arra vonatkozott, hogy a Bánfi Attila és a Rókus Róbert 

neve hogyan merült fel? Nincs kifogása a személyek ellen, pusztán kíváncsi, hogyan kerülnek 

képbe.  

 

Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy Bánfi Attila részt vesz a 

fotókiállítások összeállításában, valamint számítógépes ismeretei révén aktívan dolgozik az 

egyesületnél. Rókus Róbert történelemtanár, aki már korábban könyvet írt a településről. 

Javasolja elfogadásra az előterjesztés szerinti Helyi értéktár bizottság létrehozásáról szóló 

határozat tervezetet, valamint a bizottság működési szabályzatát.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

63/2014. (VI. 25.) számú határozat 

Helyi értéktár bizottság létrehozása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar 

nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV.16.) Korm. Rendelet alapján 2014. július 1. napjával települési 

értéktár kialakítását határozza el és települési értéktár bizottságot 

alakít 5 fővel.  

 

Bizottság tagjai: Jászszentlászló Község polgármester, Jászszentlászló 

Községi Önkormányzat jegyző, Bánfi Attila, Rókus Róbert, Mészáros 

László. 

 

A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és 

működésével kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az 

előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot elfogadja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Bács-Kiskun 

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Nagy András  polgármester 

Határidő: 2013. július 31. 

 

6. Napirend 

Egyebek 

 

 6/1. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. nonprofit jellegének, 

  közhasznú jogállásának megtartása 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – a meghívó kiküldése után érkezett a Kiskunmajsai Kistérségi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft előterjesztése. Az írásos anyagot a képviselők az ülés 

megkezdése előtt kézhez kapták abból a célból, hogy áttanulmányozhassák.  
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Nagy András – polgármester – javasolja, hogy az előterjesztés alapján pontról pontra 

haladva szavazzanak a kérdésekben.  

 

Javasolja, hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el, hogy a 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-

116738, székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban továbbműködjön.  

 

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

64/2014. (VI. 25.) határozat  

Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft működése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, 

hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120 

Kiskunmajsa, Fő utca 66.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban továbbműködjön.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Nagy András – polgármester – javasolja, hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete fogadja el, a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.) 

társasági szerződés - a társaság nonprofit jellegével és közhasznú jogállásával kapcsolatos - 

módosításának tervezetét, valamint a Társasági Szerződés módosítását az előterjesztés szerint. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

65/2014. (VI. 25.) határozat  

Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft Társasági Szerződésének módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, 

a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120 

Kiskunmajsa, Fő utca 66.) társasági szerződés - a társaság nonprofit 

jellegével és közhasznú jogállásával kapcsolatos - módosításának 
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tervezetét, valamint a Társasági Szerződés módosítását az előterjesztés 

szerint. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Nagy András – polgármester – javasolja, hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 

66.) könyvvizsgálója - az erről szóló taggyűlési határozat meghozatalától 2016. május 31. 

napjáig szóló határozott időtartamra - Juhász Imréné (a.n.: Dobi Ilona) 6100 

Kiskunfélegyháza, Fűzfa u. 18. szám alatti lakos legyen. A könyvvizsgáló kamarai tagsági 

száma: 002168. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 66/2014. (VI. 25.) határozat  

Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft könyvvizsgálójának jóváhagyás 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, 

hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120 

Kiskunmajsa, Fő utca 66.) könyvvizsgálója - az erről szóló taggyűlési 

határozat meghozatalától 2016. május 31. napjáig szóló határozott 

időtartamra - Juhász Imréné (an: Dobi Ilona) 6100 Kiskunfélegyháza, 

Fűzfa u. 18. szám alatti lakos legyen. A könyvvizsgáló kamarai 

tagsági száma: 002168. 

 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

 6/2 Tájékoztatás Május 1. utca járdaépítés kérdésében. 

 

Nagy András – polgármester – a Május 1. utcai járdaépítéssel kapcsolatban tájékoztatásul 

elmondta, hogy csak közút tervezői jogosítvánnyal rendelkező mérnök tervezhet járdát. A 

DELTA-PLAN Tervező Bt Kiskunhalason rendelkezik ilyen minősítéssel a közelben. Az 

utcában 17 érintett ingatlan van, ezek jelentős része igényli a járdaépítést. A tervezés 

árajánlatát úgy kérte meg az önkormányzat, hogy az egész Május 1. utca bal oldalán 300 fm 

hosszan 1,1 m széles járda kerül megtervezésre. Az árajánlatot adó cég vállalja az engedélyes 

terv, és a szintezési munkálatok elkészítését. A vállalkozói díja 150 e Ft + ÁFA összeg. 

Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a DELTA PLAN Bt ajánlatát. 
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

67/2014. (VI. 25.) határozat  

Május 1. utcai járdaépítés 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló Május 1. utca bal oldalán 300 fm hosszú, előzetesen 

meghatározott 1,10 m széles járdaburkolat engedélyezési tervének 

elkészítésével megbízza a Delta-Plan Tervező Bt Kiskunhalas, Erdei 

Ferenc tér 6/c. tervezőt.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy a 

Delta-Plan Tervező BT-vel a vállalkozói szerződést kösse meg. A 

tervezési díj 150.000.-Ft + ÁFA. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2014. július 15. vállalkozói szerződés megkötésére. 

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – más utcákban lakók egyelőre ne is nyújtsanak be 

kérelmet? 

 

Nagy András – polgármester – türelmet kért. Első körben a Május 1 utca járda építése 

történjen meg. Szükség van arra, hogy az Önkormányzat kitapasztalja ezt a kérdést. A 

tervezést követően, még az engedélyeztetés is bonyolult lesz, és csak azután kezdődhet meg a 

kivitelezés. A többi utcában a későbbiekben döntenek arról, hogy 2014. évben tudják-e 

támogatni a járdaépítést.  

 

 6/3 Krupa Lászlóné Jászszentlászló, Felsőtanya 5. szám alatti lakos vissza nem 

  térítendő lakásfelújítási támogatás ügye.  

 

Nagy András – polgármester – Képviselő-testület 2014. február 26-án tárgyalta Krupa 

Lászlóné (Jászszentlászló, Felsőtanya 5. szám alatti lakos) vissza nem térítendő lakás 

felújítási támogatás kérelmét. Akkor a testület a döntést elhalasztotta, 2014. június hónapban 

kérelmező a kérelmét visszavonta. Ennek alapján javasolja, hogy Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2014. (II. 26.) számú határozatát vonja vissza.  
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2014. (VI. 25.) határozat  

Krupa Lászlóné Jászszentlászló 

Felsőtanya 5. szám alatti lakos lakás felújítási 

támogatás ügye.  

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2014 

(II. 26.) számú határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy 

kérelmező Krupa Lászlóné Jászszentlászló, Felsőtanya 5. szám alatti 

lakos kérelmét visszavonta.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 6/3. Jászszentlászló 316/6 hrsz földterület értékesítése 

 

Nagy András – polgármester – Képviselő-testület 2014. május 28. napján döntött Kurucsai 

Kolos kérelme ügyében. Képviselő-testület 53/2014. (V. 28.) számú határozatával a 316/6 

hrsz. földterületet értékesítette 500.000.-Ft vételárért. Időközben Kurucsai Kolos 

Jászszentlászló, Sport u. 7. szám alatti lakos visszavonta vételi szándékát.  

 

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2014. (VI. 25.) határozat  

53/2014. (V. 28.) határozat visszavonása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2014 

(V. 28.) számú határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy 

kérelmező Kurucsai Kolos Jászszentlászló, Sport u. 7. szám alatti 

lakos kérelmét visszavonta.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a 316/6 hrsz. 

földterület értékesítése tárgyában a kérelem visszavonását követően ajánlat érkezett. A vevő 

személye Toldi Csaba Jászszentlászló, Május 1. u. 28. szám alatti lakos.  

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Jászszentlászló belterület 316/6 hrsz. alatti kivett, 

beépítetlen terület megjelölésű 1551 négyzetméter nagyságú ingatlant 500.000.-Ft, azaz 

Ötszáz-ezer forint vételárért értékesítse Toldi Csaba (sz: 1972.01.22. an: Tajti Irén) 

Jászszentlászló, Május 1. u. 28.. szám alatti lakosnak. Az adás-vételi szerződés költsége teljes 

egészében a vevőt terheli. 
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

70/2014. (VI. 25.) határozat  

Jászszentlászló 316/6 hrsz. földterület értékesítése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló 316/6 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megjelölésű 

1551 négyzetméter területű ingatlant 500.000.- azaz Ötszáz-ezer forint 

vételáron értékesíti Toldi Csaba (sz: Kiskunfélegyháza, 1972. 01. 22. 

an: Toldi Irén) 6133 Jászszentlászló, Május 1. u. 28 szám alatti vevő 

részére. Az adásvételi szerződés költségei a vevőt terhelik. Képviselő-

testület felhatalmazza Nagy András polgármestert az adás-vételi 

szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2014. július 31. 

 

 6/4. Szent László Általános Iskola épületének felújítása 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy 2014. június 

20-án jelent meg a Gazdasági Minisztérium által kiírt iskola felújítási pályázati kiírás. A 

pályázat benyújtásának határideje 2014. július 04. volt. A pályázat pontozásánál két 

feltételnek kellett volna rendelkezésre állnia: - érvényes építési engedély illetve megkötött 

kivitelezői szerződés. Egyik sem állt az önkormányzat rendelkezésére, ez mínusz 30 pont 

levonást jelent a pályázat elbírálásánál. Azt jelenti, hogy gyakorlatilag esélytelen lett volna a 

pályázat beadása.  A tervek szerint egy komplex pályázat benyújtására került volna sor, 

melynek keretében napelemek beszerzése, a tetőszerkezet héjazatának cseréje, nyílászárók 

cseréje, valamint elektromos hálózat felújítása történt volna meg. A beruházás összértéke 130 

millió forint, ami közbeszerzési eljárást von maga után, amelynek átfutási ideje 30 nap. Ennek 

alapján a pályázat benyújtását elhalasztották. Véleménye az, hogy az iskola felújítása nem tűr 

halasztást, ezeket a munkálatokat el kell végezni, azonban az önkormányzat saját forrásból 

erre képtelen, egy ekkora település 130 millió forintot nem tud elkülöníteni.  

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel, hogy három árajánlatot kérjenek be 

energetikai vizsgálat és energetikai terv elkészítésére, valamint három ajánlatot kérjenek be 

kivitelezőktől, azért, hogy amennyiben ősszel újból kiírják a pályázatot, kész anyag álljon a 

rendelkezésre.  

 

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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71/2014. (VI. 25.) határozat  

Szent László Általános iskola felújítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szent László Általános Iskola, 

Jászszentlászló, Rákóczi u. 25. szám alatti épületére vonatkozóan 

három ajánlatot kérjen be energetikai vizsgálat, energetikai terv 

készítésére.  

 

Felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy az Önkormányzat 

képviseletében három árajánlatot kérjen be a Szent László Általános 

Iskola épületének komplex energetikai felújítása tárgyában. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos.  

 

 6/5  Szent László utca 28. szám alatti önkormányzati tulajdonú  lakás 

tetőszerkezetének felújítása 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Községi 

Önkormányzat tulajdonában lévő Szent László utca 28. szám alatti ingatlannál a Filantrop Kft 

munkatársai kémény felülvizsgálatot végeztek. Megállapították, hogy a kémény életveszélyes, 

tekintettel arra, hogy nincs benne béléscső, ezért a gáz égésterméke tönkretette azt. Előzetes 

vizsgálatot végzett egy ács szakember, aki megállapította, hogy a tető szerkezete jó, a rajta 

lévő pala azonban már tönkrement. Javasolja, hogy újra lécezés után használt cserép kerüljön 

a tetőre. Két darab kémény javítása, valamint a tető alsó dobozolása, csatornázása is 

szükséges. A javítás költsége hozzávetőlegesen 1.200 e Forint. A bérlők felajánlották, hogy 

amennyiben a saját vagyonmegosztásukat követően pénzhez jutnak, elvégeztetik a javítást, és 

a költséget lelakják. Ezt bizonytalan megoldásnak érzi, ezért javasolja, hogy az 

Önkormányzat saját költségen javíttassa meg az épületet, ugyanis a tulajdonos érdeke, hogy 

ne ázzanak a falak, illetve hogy a fűtési szezonban használhatóak legyenek a kémények.  

 

Horváth Lajos – képviselő – felhívta a polgármester figyelmét, hogy a Kultúrház udvarán 

van használt békéscsabai kétkapcsos cserép. 

 

Nagy András – polgármester – megköszönte az információt. A munkálatok elvégzése 

mindenképpen a nyári hónapokban célszerű. 

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel, hogy árajánlat alapján a Jászszentlászló, 

Szent László u. 28. szám alatti önkormányzati ingatlan tető- és kéményjavítási munkálatait 

elvégeztesse.  
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

72/2014. (VI. 25.) határozat  

Jászszentlászló, Szent László u. 28. 

szám alatti ingatlan felújítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy a Jászszentlászló, 

Szent László u. 28. szám alatti ingatlan tető és kémény felújítása 

tárgyában a szükséges lépéseket tegye meg.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 6/6 Tájékoztatás temető felújítás tárgyában  

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy a Köztemető kerítés 

felújítása 99%-ban elkészült. A temetőben tapasztalható lopások megelőzése érdekében 4 

kamerát kívánnak telepíteni, melyet hozzákapcsolnak a közbiztonsági megfigyelő 

rendszerhez. Ebben a kérdésben már egyeztetett a temető üzemeltetőjével.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – örömmel üdvözölte ezt a lépést. Döbbenetének adott 

hangot, hogy egyes emberek ellopják a sírokról a virágot és dísztárgyakat.  

 

Seres János – képviselő – nagyon szépnek találja az új kerítést. A Móricgát felé vezető úton 

a kaputól jobbra lévő területen szeretné, ha járda épülne egészen a temető kerítésének végéig.  

 

Nagy András – polgármester – sajnos erre nincs lehetőség, ugyanis jelenleg a járda a 

település határáig van kiépítve, sajnos tovább nem építhetik azt. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 

 6/7 Tájékoztatás közbiztonsági fejlesztési támogatás tárgyában.  

 

Nagy András – polgármester – Tájékoztatta a képviselőket, hogy Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat nyert a Közbiztonsági fejlesztés pályázat keretében 9 darab kamera kiépítésére 

5.800 e forint támogatást. A támogatás feltétele, hogy az Önkormányzatnak közbiztonsági 

referenst, illetve közterület felügyelőt kell alkalmaznia. A tervek szerint az Önkormányzat 

közterület felügyelő foglalkoztatásával kívánja ezt a helyzetet megoldani. 
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

  

 6/8 Tájékoztatás Dong-éri főcsatornán átvezető gyalogos híd engedélyezése 

 ügyében. 

 

Nagy András – polgármester – Örömmel tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatala Hatósági Osztálya a Jászszentlászló 

262 hrsz-ú ingatlanon, a Dong-éri főcsatorna 37+718 cskm szelvényében tervezett gyalogos 

híd építését engedélyezte, és kiviteli tervét jóváhagyta. Ennek alapján az Önkormányzat, mint 

építtető, a határozat jogerő emelkedését követően a munkálatokat elkezdheti. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 

 

 Nagy András  Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


