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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2015. november 19-én 17 

00 

órai kezdettel megtartott Közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászló Művelődési ház nagyterem.  

 

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

 

 Nagy András polgármester  

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő 

 Mészáros László  képviselő  

 Sütőné Kővágó Margit képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

Meghívott: 

Bera Zoltán  Kat.véd igazgatóság 

Csányi György  falugazdász 

Csikós Antal Kiskunmajsai Rendőrörs  

Csuri Ferencné SzLÓB int.vez. 

Farkas István  Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

Fürdős Ferenc  Alapszolgáltatási Központ vezető 

dr. Kiss Melinda Járási Hivatalvezető Kiskunmajsa 

Leiz Gábor  tűzoltó őrnagy 

Pintér Julianna  Jászszentlászlói Szent László Ált.Iskola intézményvezető 

Serbán György  Nonprofit Kft 

Valentovics Beáta  jegyző 

Versegi Bence FBH-NP Nonprofit Kft 

 

 

 

 

 

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

tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el: 

 

 

1. Közmeghallgatás Nagy András  

 (Szóbeli előterjesztés) polgármester 

 

1. Napirendi pont 

Közmeghallgatás 

 

 

 

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent vendégeket, képviselőket, valamennyi 

érdeklődőt, jászszentlászlói lakost. A Képviselő-testület megjelenése 100%-os.  

 

Az előadás teljes anyaga a jegyzőkönyv mellékletében szerepel.  
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Nagy András – polgármester – az írásban feltett kérdésekre válaszolt. 

 

Kérdés: 

 Napsugár-Bocskai utca sarkán nagyon hiányzik a közvilágítás. 

Válasz: 

 Már lépéseket tett ebben az ügyben, megkereste az EDF Démász Kft képviselőjét. Egy 

lámpatest kerül elhelyezésre a Bocskai-Muhácsi utca kereszteződésében, mert műszakilag 

csak így lehet megvalósítani, és ez a lámpa fogja bevilágítani az érintett utca szakaszt.   

Kérdés: 

 Több felvetés érkezett a május 06. viharkárokkal kapcsolatban.  

Válasz: 

 Megköszönte a Katasztrófavédők – Tűzoltók – és az EDF DÉMÁSZ Zrt munkatársainak, 

valamint azoknak az önkormányzati dolgozóknak, közmunkásoknak  jászszentlászlói civil lakosoknak, 

vállalkozóknak az áldozatos munkáját, melyet a viharkárok elhárítása érdekében tettek. Szerencsére 

személyi sérülés nem történt a viharban, a kidőlt fák és a jégeső okozta károkat elhárították.  

 

Kérdés: 

 Két személy jelezte, hogy nem veszik fel a Jászszentlászlói Polgárőrségbe. 

Válasz:  

 Örömmel tájékoztatta a jelen lévőket, hogy bejegyezték a Jászszentlászlói Polgárőr 

Egyesületet. Az Egyesület elnöke Borbás Róbert. Személyi kérdésekben Ő dönt, hozzá kell 

fordulni ebben az ügyben.  A polgárőr egyesülethez való csatlakozásnak feltételei vannak, 

többek között erkölcsi bizonyítvány.  

 

Kérdés: 

 Az Idősek otthonába miért vesznek fel más településről gondozottakat? 

Válasz: 

 Az Alapszolgáltatási Központ Idősek Otthona ellátási körzete Magyarország területe. A 

Jászszentlászlói lakosok előnyt élveznek, azonban, ha nincs Jászszentlászlói lakos, vagy nem kíván 

beköltözni az intézménybe, akkor más településről is feltölthetik a szabad férőhelyeket. Jelenleg az 

alábbi megoszlás az intézményben: 22 lakó, ebből 14 fő Jászszentlászlói, 2 fő Móricgáti, 2 fő 

Kiskunhalasi, 2 fő Bugaci.  

 

Kérdés: 

 Miért nem jászszentlászlói személyeket foglalkoztatnak az önkormányzat intézményeiben? 

Válasz: 

 Az önkormányzatnál és az intézményeknél az elmúlt három év alatt kettő fő jogviszonya 

szűnt meg fegyelmi okok miatt, a többi közalkalmazott önként döntött úgy, hogy más munkahelyen 

kíván dolgozni. A közalkalmazotti álláshelyekre minden esetben pályázatot írtak ki, a döntést minden 

esetben az intézmények vezetői hozták meg, a szakmai szempontokat szem előtt tartva. Ebbe nem 

kíván beleszólni és a jövőben is az intézmények vezetői fogják eldönteni, hogy kivel dolgoznak 

együtt.  

 

Kérdés: 

 Pécsi utca 21. szám alatt kacsatömő szín épül. Ezt a környékben lakók nem nézik jó 

szemmel, hiszen az életminőségüket rontja a bűz, a legyek, rágcsálók megjelenése.  

 

Választ: 

 Építési hatósági feladatokat Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala látja el. 

Megvizsgálják annak a kérdését, hogyan lehet a kérdésben kompromisszumra jutni.  
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Kérdés: 

 Az Önkormányzat hogyan támogatja a fiatalok letelepedését, van-e letelepedési támogatás, 

hogy ebben a faluban vásároljanak ingatlant? 

 

Válasz: 

  Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének lakáscélú önkormányzati 

támogatásokról szóló 12/2006.(VIII.11.) számú rendelete szabályozza ezt a kérdést. Lakásvásárlás, 

lakásfelújítás, korszerűsítés esetén lehet a támogatást igényelni. Akinek ezzel a témával kapcsolatban 

konkrét kérdése van, keresse fel a Közös Hivatalban, ahol részletes tájékoztatást kap. A rendelet 

megtalálható Jászszentlászló Honlapján is.  

 

Kérdés: 

 Dózsa György utca – Damjanich utca sarkán nagyon rosszul látható be a forgalom.  

Válasz: 

 Megvizsgálják a problémát. Felveszik a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosokkal, amennyiben 

szükséges, felnyesik a bokrokat, fákat a közlekedők biztonsága érdekében.  

 

Kérdés: 

 

 Sportpályán lévő fák már nagyon nagyra nőttek, a szomszédban lakók jelezték, hogy a fák 

levelét széthordja a szél, a környező házakban is telerakódik a csatorna. 

 

Válasz: 

 Megvizsgálják a kérdést, amennyiben nincs más megoldás, kivágják a fákat és más fajta 

fákat ültetnek a helyükre.  

 

Horváth Lajos: Hozzászólt a kérdéshez. Arra kérte a polgármestert, hogy a nyárfákat ne vágják ki. 

Nagyon szép színfoltjai a sportpályának, a leveleket kell sűrűbben összetakarítani. A közmunkások ne 

csak gereblyézzék össze a leveleket, hanem azonnal szállítsák is el, mert sokszor a kupacot viszi a 

szél.  Nagyon szépek még a fák, akár 10-15 évig is bírják. Elég kivágni a kiszáradt fákat, a többit kérte 

hagyják még meg.  

 

Egyben felháborodásának adott hangot, hogy az utak mentén sok szemetet raknak le az emberek. 

Számtalan helyszínen látott már lerakott autógumikat, zsákokban szemetet és építési törmeléket.  

 

Nagy András – polgármester – egyetért a felvetéssel. A településen működik a közbiztonsági 

kamerarendszer. A jövőben a környező települések kamera rendszerét össze fogják kötni, tehát ezzel is 

ki tudják szűrni a szemetelőket. 

 

Az írásos – anonim – kérdések felolvasását követően Nagy András – polgármester – átadta a szót a 

jelen lévőknek. 

 

Szécsényi György kérése, hogy a földutak, dűlőutak karbantartását lehetne-e sűrűbben végezni? A 

másik kérés mozgáskorlátozott parkoló létesítése az orvosi rendelő, patika előtt, mert sok olyan beteg 

ember van, akinek pár méter megtétele is komoly fizikai megterhelés.  

 

Nagy András – polgármester – a dűlőutakkal kapcsolatban, válaszában elmondta, hogy 

lehetőségeikhez képest folyamatosan igyekeznek karbantartani azokat. Azonban nagyon hosszú az 

útszakasz, és sajnos az időjárás is próbára teszi az utakat. Nyári hőség, hatalmas esőzések, télen a hó 

miatt sokszor van gond az utakkal. A település belterületén több helyen is terveznek parkolót 

kialakítani a jövőben. Megvizsgálják a felvetett helyszínt is.  
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Az Önkormányzat – Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó 5 település – összefogásával egy önjáró 

glédert, valamint egy markolót kíván beszerezni. A gépet Jászszentlászló üzemelteti majd, és minden 

településen elvégzik a szükséges munkálatokat. Az Önkormányzat tervei között szerepel továbbá egy 

központi komposztáló telep létrehozása a régi piactéren, ahol egy elektromos daráló segítségével 

aprítják össze a hulladékot. Jelenleg zöldhulladékot nem lehet kivinni a régi vásártérre, ugyanis voltak 

olyan személyek, akik nemcsak gallyat és levelet hordtak ki, hanem bizony építési törmeléket is. 

Emiatt nem vállalja el egy vállalkozó sem a darálást, ugyanis bármilyen idegen anyag nagyon komoly 

károkat okoz a gépekben.  

 

Veszelka Antal – miért kell mással daráltatni az ágat, gallyat, mikor az Önkormányzatnak van saját 

darálója? 

 

Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy a jelenleg tulajdonukban lévő daráló nem 

nagy teljesítményű gép. A benne lévő kések száma kevés, ezért nagy darabokra darálja a gallyat, ami 

sajnos felakad az aprítékos kazánokban. A tervezett daráló sokkal nagyobb teljesítményű gép lesz 

ettől. 

 

Pintér Julianna – Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola intézményvezető – az intézmény 

nevében megköszönte az Önkormányzat áldozatvállalását, mely során az iskola főépületének teljes 

tetőszerkezetét felújították.  

 

Az iskolában közel 20 éve gyűjtik szelektíven a szemetet, külön a pet palackot, az alumínium 

hulladékot, valamint a papír hulladékot. A gyűjtés során a gyermekek környezettudatos szemléletét 

kívánják formálni, valamint a bevételből különféle eszközöket, programokat finanszíroznak. 

Reményének adott hangot, hogy a sárga fedeles – szelektív lakossági szemétgyűjtés – bevezetésével 

nem szűnik meg ez a hulladékgyűjtés. Kérte a lakosságot, hogy továbbra is adják a szelektív 

hulladékot az iskola tanulóinak.  

 

Jelezte, hogy a Köztemetőben három kandelláber nem világít. 

 

Nagy András – polgármester – megköszönte a hozzászólást. Az iskola gyűjthet tovább szelektív 

hulladékot, és természetesen bárki odaadhatja a gyerekeknek. A temető világítással kapcsolatban 

haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a temető üzemeltetőjével. 

 

Kardos Benjámin – A kerékpárút minősége kapcsán kérdése arra irányult, hogy jogi felelősség 

tisztázása megtörtént-e? Mit tett az Önkormányzat, hogy ezt a helyzetet orvosolja. A kerékpárúton 

életveszélyes közlekedni, mit kívánnak tenni?  

 

Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy a Kerékpárút kivitelezője a Somogyi és 

Társa Kft volt. A vállalkozás ellen nemcsak végelszámolás van folyamatban, hanem ami ennél 

nagyobb probléma rendőrségi eljárás is. Emiatt az Önkormányzat nem fogja tudni érvényesíteni a 

garanciális jogát. 2015. december 10-én lesz a kerékpárút végelszámolása, akkor jár le a fenntartási 

időszak – 5 év -. Ahhoz, hogy a támogató szervezet az utat átvegye, az általuk már korábban rögzített 

hibákat ki kell javítani. A munkálatokhoz Jászszentlászló, Móricgát, Kiskunmajsa települések 

2.000.000.-Ft/önkormányzat forrást biztosítanak. Az összesen 6.000.000.-Ft arra elegendő, hogy a 

bejelezett úthibákat kijavítsák.  

 

Tápai László – hallott róla, hogy a Petőfi utca csapadékvíz elvezető csatorna felújításra kerül. A vízi 

és szennyvíz közmű felújítása után sor kerül-e az aszfaltburkolat felújítására, mert a közművek az 

úttest alatt helyezkednek el.  

 

Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy a közművek felújítása a műszaki 

terveknek megfelelően történik, és természetesen az útburkolat is felújításra kerül. Az viszont 

lehetséges, hogy több ütemben történik a rekonstrukció.  
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1/1. Tájékoztatás a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-

tervezetről.  

 (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletében szerepel.  

  

 

Nagy András – polgármester - tájékoztatta a jelenlévő lakosságot a helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló rendelettervezettel kapcsolatban. A rendelet-tervezetet Jászszentlászló 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalni fogja a soron következő ülésén. Kérte szóljanak 

hozzá az elhangzottakhoz.  

 

Újvári Antalné – kérdése a szelektív hulladék gyűjtésre vonatkozott. Kötelező-e a sárga fedeles kukát 

elvinni? A csomagoló anyagot, ha el kell mosogatni a konzerves dobozt, az plusz terhet jelent a 

lakosságnak. Ha két hetente viszik el, összebüdösödik, kellemetlen lesz.  

 

Nagy András – polgármester – minden háztartásba eljuttatnak egy tájékoztatót, melyben pontosan le 

van írva, hogyan kell szelektíven gyűjteni a szemetet, illetve hogyan szállítják el. A sárga fedeles 

kukáért, és a szolgáltatás bővítéséért nem kell plusz díjat fizetni. Kérte a lakosság türelmét, ezt a 

rendszert is meg fogják szokni és bízik benne, hogy jól fog működni.  

 

Nagy András polgármester mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a megjelenést, és a 

közmeghallgatás berekesztette. 

 

K. m. f.  

 

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


