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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 

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  

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

Részvétel 100%-os.  

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Kapus Krisztián  Országgyűlési képviselő 

Szász Anikó Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda 

munkaszervezet-vezető 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

 

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. Külön tisztelettel köszöntötte 

Kapus Krisztián Országgyűlési képviselőt, Szász Anikó Kiskunok Vidékéért Egyesület 

munkaszervezet vezetőjét.  

 

Az ülés napirendjének a meghívón szereplő napirendtől eltérően az alábbi módosításokkal 

javasolja elfogadni. 

 

A meghívón szereplő 15. Kiskunok Vidékéért Egyesület kérelme Jászszentlászló, Kossuth u. 7. 

szám alatti helyiség bérlete tárgyában napirendi pontot tárgyalja meg a Képviselő-testület 

elsőként,  

 

A meghívón szereplő 4.  A Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló ./2014. (……) önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadása napirend megvitatása elmarad, a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület a 

márciusi ülésén tárgyalja meg. Javasolja törölni a 4. napirendi pontot.  
 

Az egyebek napirendi pontban javasolja megvitatásra a Kiskunok Vidékéért Egyesület területi 

átalakulásának  kérdését. 
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

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

fogadja el: 
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1. Kiskunok Vidékéért Egyesület kérelme Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti 

helyiség bérlete tárgyában. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőt-testületének a képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 23.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló ./2014. (……) önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadása  

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson 

kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló ./2014. (……) rendelet-tervezet elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati 

tisztviselők juttatásairól szóló ../2014. (…...) önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászszentlászló 

Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 (II. 14.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról szóló ./2014. (…….) önkormányzati 

rendelet-tervezete 

   (Írásbeli előterjesztés) 

  Előadó: Nagy András polgármester 

 

6. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

7. Jászszentlászló községben működő szavazókörök szavazatszámláló bizottság 

tagjainak, póttagjainak megválasztása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

8. „Mindennapi ivóvizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

9. Települési környezetvédelmi program elkészítése tárgyában árajánlatok ügyében 

döntés. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 
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10. Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezés véleményezése. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

11. Kiskunmajsai Kistérség központi orvosi ügyelet ellátása kapcsán döntéshozatal. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

12. Szent László Általános Iskola 7. osztály támogatási kérelme Határtalanul program 

keretében szervezett kiránduláshoz.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

13. Pályázati kiírás helyi civil szervezetek részére. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

14. KMB iroda 2014. évi bérleti díjának meghatározása 

(Írásbeli előterjesztés)  

Előadó: Nagy András polgármester 

 

15. 2013. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

16. Czagány István jászszentlászlói lakos kérelme. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

   

17. Egyebek. 

 

18. Szociális kérelmek elbírálása 

Zárt ülés keretében 

 

 

1. Napirendi pont 

Kiskunok Vidékéért Egyesület kérelme Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti 

helyiség bérlete tárgyában. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester – mint a képviselő-testület előtt ismert, 2014 év elején 

tárgyalták a Kiskunok Vidékéért Egyesület kérelmét, melyben kérte a bérleti díj csökkentését. 

A kérelemről a testület döntött és 204.000.-Ft-ról 154.000.-Ft-ra csökkentette a havonta 

fizetendő bérleti díj összegét. 2014. február elején érkezett az önkormányzathoz egy kérelem, 

melyben a Kiskunok Vidékéért Egyesület ismételten kérte a bérleti díj csökkentését. Az 

Egyesület jelenleg a Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti irodát 1700,- Ft/m
2
 áron bérli. 

Az 1/2014/E. határozatuk alapján kérik a képviselő-testületet, mérsékeljék tovább a bérleti 

díjat. Kérelmüket azzal is indokolják, hogy nem egy üzleti célú irodahelyiségről van szó, 

hanem egy non-profit jellegű, fejlesztést szolgáló egyesület működéséről. Javaslatuk ezek 

alapján a havi bérleti díj mértékére 80.000,-Ft a jelenlegi helyiségek megtartásával. 
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Amennyiben nem sikerül a kiadásuk ez irányú csökkentése, további lépéseket kell tenniük. Az 

elnökség jelenleg is keresi az iroda lehetőségét más településeken, kedvezőbb bérleti díjért.  

 

Az Önkormányzat elemzést készített, hiszen jelenleg a bérleti díj összege tartalmazza a rezsi 

költségeket is. Amennyiben a kérelem szerinti havi 80.000.-Ft bérleti díj kerül elfogadásra, ez 

éves szinten 960.000.-Ft, ami önmagában nem elegendő a villany, gáz, és víz költségek 

fedezésére. Elemzést készítettek, melyből kiderült, hogy a gáz-energia költségekre 721.000.-

Ft, a villamos-energia költségekre 321.000.-Ft víz-és csatornadíjra 17.000.-Ft költség merült 

fel 2013. évben. Az összes költség 1.059.000.- Ft, ennek alapján egyértelmű, hogy a 960.000.-

Ft nem fedezi a költségeket sem.  

 

A tényállás felvázolását követően javasolja, hogy a bérleti díj mértéke havi 20.000.-Ft 

összegben kerüljön meghatározásra. A villany, gáz és víz költségek teljes egészében a bérlőt 

terheljék 2014. március 01. napjától.   

Várja a képviselők kérdését, hozzászólását. 

 

Kapus Krisztián – Kiskunok Vidékéért Egyesület elnöke, Országgyűlési képviselő – az 

egyebek napirendi pontba felvett területi átalakulás kérdését és bérleti szerződés módosítását 

együtt kívánja megbeszélni. A területi átalakulás kérdése megkérdőjelezi a projekt iroda 

bérleti szerződésének kérdését, hiszen, amennyiben szétválnak a települések, nincs szükség 

irodára.  

 

Jelenleg kifutóban van a LEADER szervezeti rendszer. Az utolsó két esztendőben van, az 

elmúlt három esztendőben a szervezet elnökeként, nagyon szigorú gazdálkodást folytattak. 

Más LEADER-ekben már a tavalyi esztendőben elfogyott az a forrás, amiből a maradék 

másfél esztendőt végig lehet vinni. A helyi LEADER-nél megvan a pénz arra, hogy 

tisztességesen befejezzék ezt az időszakot, az ott dolgozók bére fedezve van, a kiadásokra 

megvan a fedezet.  A költségvetésből minden évben csökken az állami dotáció, ezért is 

takarékoskodtak, és igyekeztek minél kevesebbet költeni. Szimpatikus a polgármester 

javaslata, a bérleti díj ilyen jellegű meghatározása takarékosságra ösztönzi a bérlőt, bár abban 

biztos, hogy a projekt iroda munkatársai eddig is takarékosan bántak az energiával.  

 

A következő Európa Uniós költségvetési időszakában új szervezeti rendszerben lehet 

gondolkodni. A munkaszervezet vezetője már kereste a térségben a települések vállalkozóit, 

civil szervezeteit. Mint kistérségi koordinátor tudja, hogy megyei területfejlesztési tervezés is 

folyik, illetve a LEADER továbbhaladásának is vannak különböző elképzelései. Jelen 

pillanatban a területiség elve alapján, minimum járási szinten kell megfelelnie a mutatóknak 

az új rendszernek. Az egyik az, hogy 20.000 fő az elvárt létszám, amelyben egy akció csoport 

működhet. Jelen pillanatban a jól működő Kiskunok Vidékéért Egyesület 3 térséget ölel fel, 

24 települést. Ebből a 24 településből 3 település került át más járásba, Fülöpjakab, 

Kunszállás a Kecskeméti járáshoz, és Tiszaalpár a Tiszakécskei járáshoz. A megmaradt 21 

település a múlt héten tartott közgyűlésen azt a döntést hozta, hogy a három járás területi 

egység egyben működjön. Valójában az elmúlt esztendők tapasztalatai alapján senkinek nincs 

arra panasza, hogy nem jól dolgozik ez az Egyesület. Egyesület rendszerben a paritás úgy 

működik, hogy a kilenc egyesületi tag, három-három járásból, három-három kistérségből 

adott három-három embert. Ebből a három-három emberből egy önkormányzati, egy civil és 

egy vállalkozó van. Tehát három-három ember a Kiskunfélegyházai járásból, a Kiskunmajsai 

járásból, a Kiskunhalasi járásból.  

A múlt héten olyan döntés született, amit támogatott mindenki, hogy ez a csapat maradjon 

együtt, ez körülbelül 70.000 főt ölel fel, ami stabilitást, biztonságot ad a működésnek. 

Kvalitást azért mondta, el, hogy a képviselők értsék a lényeget. A Kiskunhalasiak azt 

gondolták, hogy kevés forrást vittek el az összes forrásból. Álláspontjuk szerint ez nem 
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egészséges, hogy a Kiskunfélegyházi és a Kiskunmajsai térség vitt el sokat. Válasza erre a 

felvetésre, hogy ha nem pályáznak, akkor nem fognak nyerni.  

 

Nagy András – polgármester –kérte az országgyűlési képviselő urat, hogy felszólalását az 

egyebek napirendi pontban folytassa. Nem kívánja megakadályozni, hogy hozzászóljon, és 

tisztában van azzal, hogy ez a bérleti díj meghatározásához is kapcsolódik a téma, de szeretné 

tartani az elfogadott napirendet. A területi átalakulás témakörben várnak még egy vendéget, 

nem szeretné úgy tárgyalni ezt a kérdést, hogy akkorra már végeznek a napirenddel, mire a 

Tóth Márta megérkezik.  

 

Kapus Krisztián – OGY képviselő – elfogadta a polgármester kérését felszólalását az 

egyebekben folytatja. Úgy értette, hogy a két LEADER témakör egyszerre kerül megvitatásra.  

 

 Nagy András – polgármester – Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kiskunok 

Vidékéért Egyesület Jászszentlászló Kossuth u. 7. szám alatti iroda bérleti szerződésének 

módosítását 2014. március 01. napjától. A módosítás alapján az Egyesület által fizetendő havi 

bérleti díj mértéke 20.000.-Ft. A bérleti díjon túlmenően az Egyesület fizeti az iroda villamos- 

gáz- energia számláit, valamint a víz és csatorna díját, szemétszállítás díját. 

 

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2014. (II. 26.) számú határozat 

Kiskunok Vidékéért Egyesület bérleti szerződése 

 

 H a t á r o z a t  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunok Vidékéért 

Egyesülettel kötött Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti 

helyiség bérlete tárgyában kötött szerződést 2014. március 01. 

napjától az alábbiakban módosítsa: 

 

1. A bérleti díj mértéke 20.000,-Ft/hó. 

2. A villamos-, gáz-energia, víz- és csatornadíj,  szemétszállítás 

díja a bérlőt terheli.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2014. február 28. a szerződés megkötésére. 
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2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőt-testületének a képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 23.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló ./2014. (……) önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadása  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – az írásos előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta. 

Kérdést intézett a képviselőkhöz, hogy hozzászólásuk van-e az anyaghoz? 

 

Valentovics Beáta – jegyző – a rendelet-tervezet melléklete tartalmazza a polgármesterre 

átruházott hatásköröket.  

 

Nagy András – polgármester - Mivel kérdés hozzászólás nem hangzott el, javasolja, hogy a 

Képviselő-testület az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal fogadja el 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 23.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról szóló ./2014. (…..) önkormányzati rendelet-tervezetét. 

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 11/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében szerepel) 
 

 

 

 

3. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson 

kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló ./2014. (……) rendelet-tervezet elfogadása 

(Írásos előterjesztés)  

Nagy András – polgármester – az írásos előterjesztés anyagát valamennyi képviselő 

megkapta. A rendelet megalkotásával rendeződik az Önkormányzat által a civil szervezet és 

magánszemélyek számára biztosított pályázati támogatás kérdése. A rendelet szabályozza a 

támogatottak körét, a támogatás igénylésének, a pályázatok elbírálásának rendjét.  
 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 

./2014. (……) rendelet-tervezet elfogadását 
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Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014. (II. 26.) rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről 

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében szerepel) 

 

Nagy András – polgármester – 10 perc szünetet rendelt el, hogy a jegyző Jászszentlászló 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és 

átvételéről szóló 5/2014. (II. 26.) rendeletét kihirdesse.  
 

Szünet. 

 

 

4.  Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati 

tisztviselők juttatásairól szóló ../2014. (…...) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása 

 (Írásos előterjesztés) 

Nagy András – polgármester – a rendelet-tervezetét valamennyi képviselő kézhez kapta. 

Várta a képviselők kérdését, hozzászólását. 

 

Horváth Lajos – képviselő – tudomása szerint már jelenleg is kapnak a köztisztviselők 

bizonyos százalék illetménykiegészítést. Ez milyen mértékű? 

 

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

 

Valentovics Beáta – jegyző - jelenleg valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű 

köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke az alapilletmény 10%-a.  

 

A korábbi helyi rendelet megalkotása óta nem került módosításra az illetménykiegészítés 

mértéke, és központilag sem került emelésre a közszolgáltban dolgozók bére. Ennek alapján 

alacsony illetményért dolgoznak.  

 

Az önkormányzat anyagi helyzetét is figyelembe véve új rendelet megalkotását 

kezdeményezte, javasolja az illetménykiegészítés mértékét egységesen 20%-ban 

megállapítani.  A 20% illetménykiegészítés egy évre vonatkozik, a 2014. évre.  

 

Nagy András – polgármester - javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az írásos előterjesztés 

szerinti formában és tartalommal fogadja el a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló 

./2014. (…..) önkormányzati rendelet-tervezetet.  
  

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal - ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014. (II. 27.) rendelete  

a közszolgálati tisztviselők juttatásáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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5. Napirendi pont. 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 (II.14.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról szóló ./2014. (…….) önkormányzati 

rendelet-tervezete 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester –Az írásos előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta. 

Átadta a szót Hajagos-Tóth István Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elnökének. 

 

Hajagos-Tóth István – képviselő, PGB elnöke – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 

rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Az előterjesztés anyaga 

jól áttekinthető, világosan látszik, hogy takarékos, ésszerű gazdálkodás folyt. A tartalékok 

nem csökkentek, sőt beruházás, fejlesztés is történt.  

 

A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a rendelet-tervezetet megvitatásra 

javasolja.  

 

Nagy András – polgármester – egyszerű józanésszel átnézve az anyagot, világosan látszik, 

hogy a tartalék nem csökkent le. A pályázatok saját erejének biztosítására megvan az 

önkormányzatnak a fedezete.   

 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 

(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló ./2014. (…….) önkormányzati 

rendelet-tervezetét fogadja el az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.  

    

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

A Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 (II. 14.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 

 

6.  Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 
 

Nagy András – polgármester – az írásos előterjesztés anyagát valamennyi képviselő 

megkapta. Amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van, kérte tegyék meg.  
 

Átadta a szót Hajagos-Tóth István Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elnökének, mondja el a 

bizottság döntését.  
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Hajagos-Tóth István – képviselő, PGB elnöke – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 

határozat-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Az előterjesztés anyaga 

az önkormányzati rendelet-tervezethez hasonlóan jól áttekinthető. Az intézménynél alig van 

eltérés az eredeti előirányzatok és a módosított előirányzatok között, ez bizonyítja, hogy 

takarékosan gazdálkodtak. A bizottság a határozat-tervezetet tárgyalásra alkalmasnak találta.  

 

 

Nagy András – polgármester – javasolja elfogadásra a határozat-tervezet szerinti formában és 

tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 

módosítását, 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:  

 

15/2014. (II. 26.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi költségvetésének módosítására 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatok Képviselő - testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetését megállapító 46/2013.(IV.24.) együttes határozatát 

(Jászszentlászló) az alábbiak szerint módosítja. 

 

1.) Jászszentlászló Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetését   

37.624.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

állapítja meg, melyből 

Bevételek 

- a saját működési bevételi előirányzatok összege 156.000.- Ft 

- támogatásértékű működési bevétel 3.536.000.- Ft 

- intézményfinanszírozás 33.932.000.- Ft 

 Kiadások 

- személyi juttatások előirányzata 21.485.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 5.336.000.- Ft 

- dologi kiadások előirányzata 6.642.000.- Ft 

- felhalmozási kiadások előirányzata  536.000.- Ft 

- pénzeszközátadás, egyéb támogatás 50.000.- Ft 

- általános tartalék 3.575.000.- Ft 

Határidő:    2013. december 31-ig visszamenőleg   

 2013. évi zárszámadási beszámolót elfogadó együttes 

ülés 

Felelősök: Nagy András polgármester 

Valentovics Beáta          jegyző 
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7. Napirendi pont 

Jászszentlászló községben működő szavazókörök szavazatszámláló bizottság tagjainak, 

póttagjainak megválasztása. 

(Írásbeli előterjesztés) 
 

 

Nagy András – polgármester – az írásbeli előterjesztés anyagát kérte vitassák meg. 

 

Horváth Lajos – képviselő- kérdése arra vonatkozott, hogyan választották ki az 

előterjesztésben szereplő személyeket? 

 

Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy legalább 30 személyt keresett 

meg a helyi választási iroda, mire az előterjesztésben szereplő személyek elvállalták a 

feladatot.  

 

Horváth Lajos – képviselő – felvetette, hogy a képviselő-testület miért nem tudott erről? 

 

Valentovics Beáta – jegyző – válaszában elmondta, hogy a szavazatszámláló bizottságok 

tagjainak kiválasztása a helyi választási iroda hatáskörébe tartozik. 

 

Nagy András – polgármester – javasolja elfogadásra az előterjesztés szerinti tartalommal és 

formában a szavazókörök szavazatszámláló bizottságainak tagjai és póttagjai megválasztására 

tett javaslatot. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - 1 ellenszavazat mellett, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2014. (II. 26.) határozat 

Szavazókörök szavazatszámláló 

Bizottságainak tagjai és póttagjai megválasztása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 

jegyző, mint helyi választási irodavezető indítványa alapján - 

szavazókörök szavazatszámláló bizottságainak tagjait és póttagjait az 

alábbiak szerint választja meg a 2014. április 6-án megtartandó 

Országgyűlési képviselők választására: 

 

 

1. sz. szavazókör         Művelődési Ház Kossuth u. 7. 

Tagok: 

Vas Lajos Jánosné       Kossuth u. 24/A. 

Bezsenyi Anita            Erdei F. u. 2. 

Rókus Róbert              Tavasz u. 4. 

 

Póttagok: 

Füstös József                        Dózsa Gy. u. 28/A. 

Botráné Nemcsok Tünde    Tavasz u. 12. 

Tamási András Józsefné     Arany J. u. 11. 

Magony Andrea                   Bem u. 3. 
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2. sz. szavazókör         Művelődési Ház Kossuth u. 7. 

Tagok: 

Csikos Etelka                         Vasút u. 41. 

Magyarné Bussay Ágnes        Sport u. 8. 

Ihring Milán                            Dózsa Gy. u. 16. 

 

Póttagok: 

Bezsenyi Zsuzsanna             Pécsi u. 13. 

Tápai Alexandra                   Legelődülő 3. 

Görög Lénárd                      Erdei F. u. 5. 

 

 

Felelős: Valentovics Beáta  jegyző 

Határidő: 2014. február 28. kiértesítésre és eskütételre 

 

 

 

8. Napirendi pont 

„Mindennapi ivóvizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - az írásbeli előterjesztés anyagát valamennyi képviselő kézhez 

kapta.  

 

Javasolja elfogadásra az előterjesztés szerinti tartalommal és formában a „Mindennapi 

ivóvizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosítását.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített többséggel az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2014. (II. 26.) határozat 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Társulási megállapodásának módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

 

1. Jászszentlászló Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a „Mindennapi Vizünk” Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati 

Társulás többszörösen módosított Társulási Megállapodás 

módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

Felelős:   Nagy András polgármester  

Határidő: azonnal 
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9. napirendi pont. 

Települési környezetvédelmi program elkészítése tárgyában árajánlatok ügyében 

döntés. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - A DAOP 2000-3.1.2. Kiskunmajsa - Gyógyfürdő – Móricgát 

közötti turisztikai célú kerékpárút megépítés céljából benyújtott pályázaton Jászszentlászló 

község, mint gesztor vállalta, hogy a fenntartási időszakban települési környezetvédelmi 

programot készíttet és fogad el.  

Az önkormányzathoz az alábbi ajánlatok érkeztek: 

 

MK Team Környezetvédelmi Közbeszerzési és Fejlesztési Tanácsadó Kft.  

6721 Szeged, Felső Tisza-part 19-20.  

Ajánlata: 950.000.-Ft + Áfa  

Feladat ellátásnak határideje opcionálisan 2014. augusztus 31. 

 

HOLOGÉN Környezetvédelmi Kft.  

6726 Szeged, Udvarhelyi u. 6.  

Ajánlata: 1.400.000.-Ft +Áfa  

Teljesítési határidő: 2014. augusztus 31. 

 

Egyértelmű, hogy a MK Team Kft ajánlata a kedvezőbb, ezért támogatja a vállalkozás 

megbízását. A jobb árajánlatot nyújtóról kért egy dokumentumot, azt átnézte, semmilyen 

olyan dolog nincs, ami gátolná, hogy az ajánlatukat fogadják el.  

 

Hajagos-Tóth István –képviselő- egyértelmű, hogy a MK Team Kft. ajánlata jobb.  

 

Kapus Krisztián – Ogy. képviselő – tekintettel arra, hogy ez három önkormányzat közös 

beruházása volt, gesztor Jászszentlászló. Minden egyes költséget Jászszentlászló fog vállalni? 

 

Nagy András – polgármester - a tárgyalások még folynak, részköltségeket átvállalnak a 

települések Kiskunmajsa és Móricgát. Azért nem teljes egészében, mert a későbbiekben 

Jászszentlászló fog profitálni ebből. A két önkormányzattal tudatva van, hogy le kell ülni, és 

tárgyalni kell. Kiskunmajsa 200.000.-Ft-ot fizet, Móricgát pedig 50.000.-Ft-ot fizet a tervek 

szerint. Az összegek nem km arányosan lettek meghatározva, hiszen elméletileg Móricgáthoz 

tartozik a leghosszabb szakasz, de Móricgát a legkisebb település.  

 

A kerékpárúttal kapcsolatban tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy újra megkeresték 

a felszámolót, de rendőrségi eljárás folyik az illetékes cég ellen, semmilyen iratanyagot nem 

adhatnak ki, sem nem fogadnak be. A felszámolás is fel van függesztve a rendőrségi eljárás 

végéig.  

 

Javasolja, hogy a képviselő-testületnek, hogy a települési környezetvédelmi program 

elkészítésével a MK TEAM Kft-t bízza meg, egyben hatalmazzák fel a polgármestert a 

vállalkozói szerződés megkötésére.  



13 

 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2014. (II. 26.) határozat 

Települési környezetvédelmi program elkészítése 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

települési környezetvédelmi program elkészítésére megbízza 

MK TEAM Környezetvédelmi Közbeszerzési és Fejlesztési 

Tanácsadó Kft. 6721 Szeged, Felső Tisza-part 19-20. 

vállalkozást. 

 

Felhatalmazza a polgármester a szerződés megkötésére. 

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2014. március 15. szerződés megkötésére 

 

10. Napirendi pont 

Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezés véleményezése. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Dávid Károly r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány 

tájékoztatott, hogy a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába a 

jelenleg megbízott Molnár László Gábor. r. alezredes urat tervezi kinevezni 2014. március 1-

jei hatállyal. 

A megyei rendőrfőkapitány kéri - a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény 8. § (2) 

bekezdése alapján - a képviselő-testület kinevezéssel kapcsolatos véleményét fogalmazza 

meg. Ennek alapján javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.   

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2014. (II. 26.) határozat 

Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői  

kinevezés véleményezése 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 

rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése 

alapján – támogatja Molnár László Gábor. r. alezredes 

Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 

beosztásában történő kinevezését. 

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: azonnal a tájékoztatás megküldésére 
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11. Napirendi pont.  

Kiskunmajsai Kistérség központi orvosi ügyelet ellátása kapcsán döntéshozatal. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester - a központi orvosi ügyelet működtetését továbbra is a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás látja el a tagönkormányzatok döntése alapján. A 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2013. december 20-án közbeszerzési eljárást 

indított a „Kiskunmajsai Kistérség központi orvosi ügylet ellátására”. A Társulási Tanács 

2014. január 20-án tartott ülésén döntött a központi orvosi ügyelet ellátására kiírt 

közbeszerzési eljárás nyerteséről, mely alapján továbbra is az Emergency Service Kft. (1131 

Budapest, Topolya utca 4-8.) látja el az orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatokat 2014. 

március 1-től, 1 évre szóló megbízás alapján. A feladatellátásra vonatkozó Vállalkozói 

szerződés a közbeszerzés nyertese és a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás között 

2014. február 5-én aláírásra került. Az előterjesztés azért készült el, mert minden érintett 

önkormányzatnak külön-külön hozzájárulása is szükséges a finanszírozási szerződés 

megkötéséhez.  

 

Horváth Lajos – képviselő – kérdése arra vonatkozott, hogy eddig milyen összegű 

hozzájárulást fizetett a település a központi orvosi ügyelethez? Milyen szerződést tudnak az 

önkormányzatok kötni? 

 

Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy már a közbeszerzési eljárás 

lezárult, tehát a települések nem változtathatnak. A település hozzájárulásának mértékéről a 

későbbiekben fogja tájékoztatni a képviselő urat, amennyiben elfogadja ezt.  

 

Horváth Lajos – képviselő – elfogadta, hogy a későbbiekben tájékoztatják a hozzájárulás 

mértékéről.  

 

Nagy András – polgármester - javasolja elfogadásra a határozat-tervezetet az írásos 

előterjesztés szerinti formában és tartalommal.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2014. (II. 26.) határozat 

Központi orvosi ügyelet ellátása 

 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

 

1.) Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

központi ügyelet feladatának ellátását az Emergency Service 

Kft-vel  (székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8., adószám: 

20306580-2-41, képviseli: Rédei József ügyvezető) kívánja 

megoldani.  
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2.) Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy az Emergency Service Kft. szerződést kössön 

az illetékes Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi 

Regionális Hivatalával annak érdekében, hogy a Kft. az 

ügyeleti ellátás finanszírozását közvetlenül megkapja. 

 

 Felelős: Nagy András polgármester 

 Határidő: 2014. február 28.   

 

 
12. Napirendi pont.  

Szent László Általános Iskola 7. osztály támogatási kérelme Határtalanul program 

keretében szervezett kiránduláshoz.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – emlékeztette a képviselő-testület tagjait, hogy a Szent László 

Általános Iskola kérelme ügyében 2014. január 20-i ülésen az a döntés született, hogy 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szent László Általános Iskola 7. 

osztály támogatási kérelme tárgyában a Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetését megállapító rendelet elfogadását követően dönt. Az összegről kell határozni, 

amivel a testület támogatja a kirándulást. A kérelemben 149.500.-Ft támogatást kér az osztály, 

2013. évben 50.000.-Ft támogatást biztosítottak az akkor utazó osztálynak. Javasolja, hogy 

gondolják végig a képviselők, hiszen elég sok támogatást kapott a közelmúltban az iskola 

folyamatában, ezért javasolja, hogy 70-100 e Ft között kerüljön meghatározásra a támogatás 

mértéke.  

 

Bozóki Edit – képviselő – kérdése arra vonatkozott, hogy az iskolát miben támogatta az 

önkormányzat? 

 

Nagy András – polgármester – az önkormányzat 2013. évben két hónap ingyenes étkezést 

biztosított a Szent László Általános Iskolában dolgozók számára, ennek költsége több mint 

400 e Ft volt. Megvásárolták az anyagot az első és a hátsó terasz rendbetételéhez, valamint 

biztosított az önkormányzat 3 db köztéri padot. 80.000.-Ft került átadásra az iskolai 

karácsonyi ünnepségre, ebből vásárolták meg a játékokat. Megvásárolták az anyagot a 

bitumenpálya felújításához. Polgármesterként a mai nap döntött 15.000.-Ft támogatás 

átadásáról a március 15-i ünnepség megrendezéséhez, és hozzájárult az önkormányzat az 

október 23-i ünnepséghez is. A május 1-jei nagy rendezvényekhez, amin a civilek és az iskola 

közreműködik, és a Mészáros Lászlóék szerveznek, az egész programra előirányzott pénzből 

170.000.-Ft támogatást biztosítanak a civileknek. Természetesen számlával kell elszámolni, és 

ebbe az iskola is beletartozik. 

 

Bozóki Edit – képviselő – álláspontja szerint a 80.000.-Ft-ot a gyerekek szüretben nyújtott 

segítségéért kapták. Az ünnepségek pedig inkább település szintű rendezvények voltak. A 

170.000.-Ft támogatásból elszámolható lesz a színjátszó szakkör jelmez költsége? 

 

Nagy András – polgármester – természetesen azért járt a gyerekeknek a fizetség, és a 

köszönet is, hiszen remekül dolgoztak a szüretben. A támogatást is költhetik természetesen 

jelmezre, de az a lényeg, hogy számlával kell elszámolni. De színjátszó szakkörként is 

beadhatják a civil pályázatot. Az önkormányzat mindig támogatja az iskolát, és a jövőben is 

fogja.  

 



16 

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – javasolja 100.000.-Ft támogatás megítélését.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester – javaslata szerint az 50.000.-Ft inflációval növel értékét 

kell megadni. Nem igazságos, ha most a kiránduló osztály dupláját kapja, mint tavaly.  

 

Nagy András – polgármester – ezt nem lehet ilyen egyszerűen nézni, most más programok 

vannak, mint a tavalyi évben.  

 

Bozóki Edit – képviselő – javasolja a támogatását ennek a programnak, hiszen itt mind a 

gyerekek, mind a pedagógus nagyon keményen dolgozik. Ez nem csupán egy 

osztálykirándulás, nagyon kemény munka folyik előtte és utána is.  

 

Horváth Lajos – képviselő – támogatja a Hajagos-Tóth István javaslatát, örül, hogy már a 

második osztály utazik Erdélybe.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – javasolja 75.000.-Ft támogatás megítélését.  

 

Nagy András – polgármester – szavazásra bocsátja, hogy a Szent László Általános Iskola 7. 

osztály támogatási kérelme Határtalanul program keretében szervezett kiránduláshoz 

100.000.-Ft támogatásban részesüljön.  

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

 

21/2014. (II. 26.) határozat 

 Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme 

 

 

 

H a t á r o z a t 

     

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Szent László Általános Iskola 7. osztálya „Határtalanul  táborozás„ 

program megszervezésére  100.000.-Ft, azaz Egyszáz-ezer forint 

támogatást biztosít.  

 

Utasítja a polgármestert, Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és 

átvételéről szóló 5/2014. (II. 26.) rendelete alapján az osztályfőnökkel, 

a megállapodást kösse meg.  

 

Határidő:  2014. március 31. 

Felelős :    Polgármester    

 

 

 

. 
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13. Napirendi pont.  

Pályázati kiírás helyi civil szervezetek részére. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - A 2014. évi költségvetés elfogadáskor már döntött a 

képviselő-testület, hogy az idei évben is támogatni kívánja a civil szervezeteket. A támogatás 

feltételeiről a jelen testületi ülésen elfogadott államháztartáson kívüli forrás átadásáról és 

átvételéről szóló rendelt elfogadásával döntöttek. A rendelet külön tartalmazza a civil 

szervezeteknek meghirdetett pályázati felhívás adatlapját.  Első körben javasolja 800.000.-Ft 

támogatás kerüljön kiosztásra.  

Tekintettel arra, hogy Jászszentlászló 2014. májusban ünnepli alapításának 140-dik 

évfordulóját, ahol ismét fontos szerephez juthatnak a civil szervezetek.  Az elnyerhető 

támogatás ehhez a célhoz valamint a korábbi évek gyakorlatának megfelelően más célra is 

fordíthatják a szervezetek.  

 

Horváth Lajos – képviselő – egy pályázó továbbra is 50 ezer forint támogatást kaphat 

maximum.  

 

Nagy András – polgármester – javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-javaslat 

elfogadását.   

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2014. (II. 26.) határozat 

Helyi civil szervezetek 2014. évi  

Támogatásának pályázati kiírása 

 

                   

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata államháztartáson kívüli 

forrás átadásáról és átvételéről szóló 5/2014. (II. 26) rendelete alapján 

a helyi civil szervezetek 2014. évi támogatására pályázatot ír ki. A 

pályázati kiírást a határozat melléklete tartalmazza.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2014. március 31. 

 

 

 

14. Napirendi pont.  

KMB iroda 2014. évi bérleti díjának meghatározása 

(Írásbeli előterjesztés)  

 

 

Nagy András – polgármester – jelenleg a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság bérli 

az Önkormányzat tulajdonában lévő Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti ingatlant, 

melyben a körzeti megbízotti iroda működik. A bérleti díj 2013. december 31. napjáig került 

meghatározásra, ezért kérik, hogy 2014. évben az Önkormányzat ne emelje a bérleti díj 

mértékét. Javasolja 2014. évre 13.632.-Ft/negyedév bérleti díj meghatározását.  
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Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2014. (II. 26.) határozat 

KMB bérleti iroda bérleti díjának meghatározása 

 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete  az 

önkormányzat tulajdonában lévő Jászszentlászló 410. hrsz-ú 

ingatlant, mely természetben a Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. 

szám alatti található - melyben a körzeti megbízotti iroda 

működik  - 2014. ében bérbe adja a Bács-Kiskun Megyei 

Rendőr-főkapitányság részére 13.632,-Ft/negyedév bérleti díjért. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 

szerződés megkötésére.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2014. március 31., szerződés megkötésére. 

 

15. Napirendi pont 

2013. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2013. évben a 

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Által végzett belső ellenőrzés a 

Szent László ÁMK Gyermekélelmezési Konyha tevékenység gazdálkodásának és 

működésének szabályszerűségét vizsgálta. Az éves összefoglaló jelentést a képviselők kézhez 

kapták, azt áttanulmányozhatták.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolja az előterjesztésben szereplő 2013. évi 

belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2014. (II. 26.) határozat 

2013. évi belső ellenőrzési  

összefoglaló jelentés jóváhagyása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által 

készített 2013. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentést 

jóváhagyja.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: Azonnal. 



19 

 

 

16. Napirendi pont 

Czagány István jászszentlászlói lakos kérelme. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Czagány István jászszentlászlói lakos 2013. évben kötött 

bérleti szerződést a Sportpálya gondnoki lakás bérletéről az önkormányzattal. Az eltelt 

időszakban a magánéletében változás történt, ezért kérte a bérleti szerződés felmondását. Erre 

vonatkozó kérelmét 2014. január utolsó napjában adta le, melyben kérte 2014. február 01. 

napjától a bérleti szerződés felmondását. Erre természetesen nincs lehetőség, a felmondási idő 

30. nap. Idő kell, hogy az energia szolgáltatók felé is rendezzék a változást. Ennek alapján 

javasolja, hogy Czagány István sportpálya gondnoki lakás bérleti szerződését 2014. március 

01. napjával bontsák fel.  

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2014. (II. 26.) határozat 

Sportpálya gondnoki lakás  

bérleti szerződésének felbontása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Czagány István Jászszentlászlói lakos sportpálya gondnoki lakás 

bérlőjével a bérleti szerződést 2014. március 01. napjával 

felbontja.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy bérlővel a 

lakás átadás-átvételével kapcsolatos dokumentumokat írja alá.  

 

Felelős:   Nagy András  polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

 

17. Napirendi pont   

Egyebek. 
 

Nagy András – polgármester – három kistérségben működik a LEADER közösségnek egy 

kimagaslóan jó munkát végző akciócsoportja, a környékbeli települések mind profitáltak ebből a 

forrásból. 2014 -2020. között jelentősen átalakulóban van, mind a pályázati, mind az egyéb támogatási 

rendszer  A településfejlesztésre a TOP keretén belül, illetve a vidékfejlesztés címszó alatt a 

LEADER-en belül lehet pályázni. Ez is jelentős átalakulás alatt van, eddig úgy működött 2012. 

december 31-ig  az akciócsoport, hogy Kiskunfélegyháza járás, Kiskunmajsa járás, és Kiskunhalas 

járás tartozott hozzá, úgy hogy mind három város belterületét nem lehetett preferálni, mint városi 

belterületeket, csak a külső területeket. A kistelepülések egy picit előnyben voltak és többletforráshoz 

jutottak. Ez megváltozott, mert 2013. évben beemelték Kiskunfélegyháza belterületét, amely 

jelentősen megnövelte az úgynevezett potenciális igénybe vevők számát. Jelen pillanatban egy 

átalakulás zajlik, és egy picit mindenki bizonytalan. Ajánlás, hogy az átalakulás járási szervezésben 

történjen, ha történik átalakulás. A másik ajánlás, hogy legalább a 20 – 150 ezer fő közötti létszámot 

fedje le ez a terület. Az egy akció csoportban lévő települések területileg érintkezzenek egymással. 
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Ennek megfelelően a Kiskunok Vidékéért Egyesület elkészítette a költségvetést, felkészült a 

közgyűlésére és egy hete szerdán elhangzott, hogy ne váljanak szét a települések. Akkor az a döntés 

született, hogy Kiskunhalas is marad és akkor a többi település is marad az akciócsoportban.  

Csütörtökön olyan információt kaptak Kiskunmajsáról, hogy Kiskunhalas másképp döntött és kiválik. 

Ebben a helyzetben az állt elő, hogy el kellett gondolkodni mit tesznek. Amit látni kell, ha együtt 

maradnak annak az az előnye, hogy egy olyan munkaszervezet fogja a feladatokat ellátni, aki ebben 

tapasztalt, ami hátrány, hogy forrás kevesebb fog jutni, hiszen Kiskunfélegyháza belterülete százas 

nagyságrendű civil és gazdasági szereplővel fog pályázni. A szétválás előnye, hogy a kistérség 

településein élő gazdasági szereplők és civil szervezetek és önkormányzatok saját maguk döntenek, és 

létszámarányosan több pénzhez fognak jutni. A hátránya, hogy teljesen új szervezetet kell létrehozni, 

de vannak, akik képesek erre is. Péntekig kellett beregisztrálni azt az Egyesületet, amivel a további 

működést tervezik. Ez megtörtént, ennek semmilyen kötelező ereje nincs a jövőre nézve. 

Jászszentlászló nincs könnyű helyzetben. Ha úgy döntenek, hogy maradnak, a többi település menne, 

akkor a területi előírás miatt lépéskényszerbe kerülnek. Ha úgy döntenek, hogy leválnának, de 

Kiskunhalas mégsem válik le, akkor nem tudnak mégsem leválni. A településeknek összehangolt 

lépést kell tenniük, egyeztetve a civilekkel, a vállalkozókkal.  

 

Kapus Krisztián – Országgyűlési képviselő – Jászszentlászló is benne volt az elnökségben. A 

források nem attól mentek, hogy Kiskunfélegyházán hányan élnek, vagy Kiskunmajsán, vagy 

Jászszentlászlón. Volt olyan esztendő a 2012. év, hogy Jászszentlászló település vitte el a legtöbb 

forrást. Mutogathatnak bárhova, ez nem így működik. Az nyer, aki pályázik! Aki a pályázatát beadta, 

a pályázatokat pontozás után sorba állítja az MVH, majd visszaküldi a LEADER-be, és az összegek 

alapján a sorrendben húzni kell egy vonalat, hogy belefér, vagy sem. 2013. évben nagyon sok 

jászszentlászlói, móricgáti vállalkozó nyert a LEADER pályázaton, többek között traktorokat. 

Jászszentlászló az egyetlen település, ahol a legkönnyebb döntést hozni ebben a kérdésben. A legtöbb 

egyéni vállalkozó itt nyert, mert be kellett sétálni az irodába, meg lehetett beszélni, segítettek kitölteni 

a pályázatot, és nyertek. Ha Jászszentlászló leválik erről a rendszerről, akkor a Kiskunmajsai járásban 

szinte biztos, hogy nem itt lesz a projekt iroda. Az szinte biztos, hogy Kiskunfélegyháza belterülete 

sem fog benne maradni. Ismeretei szerint Kiskunhalas sem fog kiválni, és Harkakötöny sem. 

Jászszentlászló községnek, ha a többi település menni akar is, úgy kell döntenie, hogy itt maradjon a 

projekt iroda. Ez nemcsak a bérleti díj miatt fontos, hanem amiatt, hogy ez a településen élő 

vállalkozók, és civil szervezetek, emberek igénye is. Egy új szervezet kialakítás Kiskunhalas számítása 

szerint 10 millió forintba kerül, hogy új rendszer felépüljön. Ha szétválik a szervezet az itt dolgozó öt 

embert szélnek kell ereszteni. Az egyesület megyei szinten is jól működik. paritás szintjén úgy lenne 

az igazságos, hogy egy harmad rész jusson minden kistérségre, de ez nem így volt. Az nyert, aki 

pályázott. Kiskunhalas elégedetlenkedik, de tény, hogy a kiskunhalasi vállalkozások nem pályáztak, 

ezért nem is nyerhettek. Kiskunfélegyházán külterületi tevékenységre pályázhatott belterületi 

szervezet is, ezért nem igaz, hogy Kiskunfélegyháza elvonja a forrást.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester – Kiskunhalas azt gondolja, hogy ha saját kézbe veszi, akkor több 

pénze lesz? 

 

Kapus Krisztián – Országgyűlési képviselő – a múlt héten még az a döntés született mindenki 

egyetértésével, hogy minden marad a régiben. Ez politika! A kevés forrásra reagálva elmondta, hogy 

2012. évben milliókat küldtek vissza ment nem volt pályázó. 2013. évben volt először, hogy több 

igény volt, mint keret.  

 

Szász Anikó – KVE munkaszervezet vezetője – Kiskunfélegyháza belterülete, ha bekerül, az 30 

ezerszer több forrást is jelent. Kiskunfélegyháza, mint elszívó forrás kerül szóba, holott a kiosztható 

támogatás is megnövekszik a lakosságszám növekedésével, hiszen forrást is rendelnek a lakosságszám 

növekedéséhez.  
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Nagy András – polgármester – határozott aggodalma, hogy 1 milliárdot osztottak szét 30-40 pályázó 

között, akkor ez a jövőben Kiskunfélegyháza belterületével 130 pályázó lesz. Ez indokolja a 

szétválást.  

 

Javasolja, hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat a Kiskunok Vidékéért Egyesület 

LEADER akciócsoportból váljon ki.  

 

Nagy András polgármester: aki ebben a kérdésben azt támogatja, hogy Jászszentlászló 

Kiskunmajsai járással önálló helyi akciócsoportot hozzon létre, tehát váljon ki a LEADER 

akciócsoportból, kézfenntartással szavazzon.  

 

Egy szavazat 

 

Aki azt támogatja, hogy az Önkormányzat  Kiskunfélegyházával a jelenlegi akciócsoporttal, 

szavazzon:  

 

Három igen szavazat 

 

Ki az ki tartózkodott? 

 

Három képviselő nyújtotta fel a kezét. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  3 igen -  3 tartózkodás és 1 nem 

szavazattal  - úgy döntött, hogy a Kiskunfélegyházi járással kívánja továbbra is együtt 

folytatni a munkát és az alábbi határozatot hozta 

 

26/2014. (II. 26.) határozat 

LEADER akciócsoporttal kapcsolatos döntés 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

kijelenti, hogy a Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER 

akciócsoportból nem válik ki.  

 

Felelős:     Nagy András   polgármester  

Határidő:   Azonnal. 
 

 

Nagy András polgármester mivel több hozzászólás nem volt, a nyílt ülést berekesztette. 

 

K. m. f.  

 

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


