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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 

26-án 15 
00

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  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  

 dr. Kiss Melinda Kiskunmajsai Járási Hivatal hivatalvezető 

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 

az ülés határozatképes, 100% megjelenés.  

 

Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen 

szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

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

módosításáról szóló ./2015. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

4. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 
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5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

2015. évi költségvetését megállapító ./2015. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

6. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

támogatásról szóló ../2015. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

7. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati 

tisztviselők juttatásairól szóló ../2015. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

8. Jászszentlászló Község Integrált Fejlesztési Stratégiájának jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

9. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft által működtetett Szakorvosi 

Rendelőintézet 2015. évi költségvetésének jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

10. Polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

11. Egyebek 

 

 

1. Napirendi pont.  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

módosítása 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

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

megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen 

fenntartott Hivatal kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozat-

tervezethez. 

 

Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a 

képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra 

javasolja.  
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Nagy András – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2015. (II. 26.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évi költségvetésének módosítására 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatok Képviselő – testületei a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 

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

alábbiak szerint módosítja. 

 

1.) Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-

testületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

költségvetését  

 

56.886.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevételek 2.467.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 194.000.- Ft 

- működési célú pénzeszköz átvétel áht-on belülről 2.429.000.- Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

- intézményfinanszírozás 47.953.000.- Ft 

- előző évi pénzmaradvány 3.843.000.- Ft 

Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 32.223.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 8.896.000.- Ft 

- dologi kiadások 11.127.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai  100.000.- Ft 

- elvonások és befizetések 348.000.-  Ft 

- beruházások 4.192.000.- Ft 

 

  

 Határidő: 2014. december 31-vel visszamenőleg 

 Felelősök: Nagy András polgármester 

 Valentovics Beáta jegyző 
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2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 3/2014. (II. 05.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2015. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

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

megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 

Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a 

képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

megtárgyalta. Megállapították az előterjesztés alapján, hogy az önkormányzati kölcsönök 

eredeti előíráshoz képest 50% mértékben teljesültek, amely álláspontjuk szerint alacsony. 

Bizottság az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet megvitatásra alkalmasnak találta.  

 

Nagy András – polgármester - mivel több kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-

testületnek a rendelet-tervezet írásbeli formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

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

módosításáról szóló 

2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3. Napirendi pont 

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség  

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Előterjesztő: Nagy András  polgármester  

 

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

megismerhették a képviselők. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal. Az önkormányzat nem tervez olyan kiadást, amely 2016. 2017. 

2018. években adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2015. (II.26.) határozat 

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő  

fizetési kötelezettség 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete 

2015. évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, melyek 

megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV törvény 3. §.(1) bekezdése szerint adósságot 

keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 

költségvetési évet követő három évben.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Előterjesztő:Nagy András  polgármester 

 

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

megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen 

fenntartott Hivatal kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozat-

tervezethez.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – tömör, jól átlátható az előterjesztés.  

 

Sütőné Kővágó Margit – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke - tájékoztatta a 

képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra 

javasolja. Az költségvetésben szerepel a köztisztviselők részére jutalomkeret, amelyre az 

indoklás is kitér. Ezt abban az esetben tarják elfogadhatónak, ha a pénzügyi helyzet lehetővé 

teszi. A tervezet szerint ez ebben az évben nincs akadálya jutalom kifizetésének.  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal. A javaslat az alapján készült el, amit a pénzügyi helyzet lehetővé 

tesz.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2015. (II. 26.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évi költségvetésének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

1.) Jászszentlászló Község Önkormányzatok Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetését 

 

54.542.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

 határozza  meg,   melyből a 

 

Költségvetési bevételek előirányzata 

működési bevételek 122.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 160.000.- Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

- intézményfinanszírozás 54.260.000.- Ft 

      Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 34.760.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.840.000.- Ft 

- dologi kiadások 9.238.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 

- beruházások 654.000.- Ft 

2.)A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét 2015. évben nyitó 13 

főben,  

záró 13 főben határozza meg. 

 

3.) A képviselő-testületek megbízzák Jászszentlászló Község 

Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Jászszentlászló 

Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe való beépítéséről 

gondoskodjon. 
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4.) A Képviselő-testületek megbízzák Móricgát Község Polgármesterét, 

hogy gondoskodjon a Közös Hivatal finanszírozásának Móricgát Község 

Önkormányzata 2015. évi költségvetésébe való beépítéséről. 

 

5.)Intézmény finanszírozása a két település lakosságszám arányában kerül 

meghatározásra a következők szerint: 

 

- Központi költségvetési támogatás 37.098.000.- Ft 

- Móricgát hozzájárulása    504 fő      16,6 %                         2.849.000.- Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Jászszentlászló              2.529 fő      83,4 % 14.313.000.- Ft 

  

 6.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

  

 Határidő: 2015. február 28 

 Felelősök: Nagy András polgármester 

 Valentovics Beáta jegyző 

 

5. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító ./2015. (…….) 

önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

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

megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – az anyagból teljes képet kap mindenki a 2015. évi 

gazdálkodásról.  

 

Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke - tájékoztatta a képviselő-

testület tagjait, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Úgy 

látják, hogy a bevételek és a kiadások reálisan lettek megtervezve. A bizottság az előterjesztés 

szerinti rendelet-tervezetet megvitatásra alkalmasnak találta. 

 

Nagy András – polgármester – Tájékoztatta a testületet, hogy az Önkormányzat jelentős 

pénzkészlettel rendelkezik. 2015 év a tervezés éve lesz, igazán látványos beruházásokat még 

nem terveznek, de ahhoz hogy a fejlesztéseket meg tudják később valósítani először a terveket 

kell elkészíttetni. A nem konszolidált települések támogatása (44 millió forint) realizálódik, 

de a pontos időpont még nem ismert. Legfontosabb tervek között szerepel a 

Gyermekélelmezési konyha felújítása 30 millió forint értékben. Fontos terület a közmunka, 
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jelenlegi tervek szerint 10 fő foglalkoztatására kerül sor szőlőtermesztés tevékenységen, 

valamint 17 fő közfoglalkoztatottat támogatnak 2015. december 31-ig.  

 

Mivel több kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet 

írásbeli formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító szóló  

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

6. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

támogatásról szóló ../2015. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

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

megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 

Mivel kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet írásbeli 

formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

a települési támogatásról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

7. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló ../2015. (…..) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

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

megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg. Támogatja 

az előterjesztést, hiszen a Jászszentlászlói Közös Hivatalban dolgozó köztisztviselők kivétel 

nélkül komoly szakmai munkát végeznek, amely lehetővé teszi, hogy az önkormányzat jól, 

hatékonyan működjön. Évek óta a köztisztviselői illetményalap nem változott, ezért támogatja 

a 20% illetménykiegészítés biztosítását.  
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Kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet írásbeli 

formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

8. Napirendi pont 

 Jászszentlászló Község Integrált Fejlesztési Stratégiájának jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 Előterjesztés: Nagy András polgármester 

 

Nagy András - polgármester: - az előterjesztés szerint elkészült Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat Integrált Fejlesztési Stratégiája. Javasolja elfogadását az előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában.   

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2015. (II. 26.) határozat 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat  

Integrált Fejlesztési Stratégiája 

 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Község Önkormányzatok Képviselő-testülete a határozat 

mellékletében szereplő a Jászszentlászló Községi Önkormányzat Integrált 

Fejlesztési Stratégiáját jóváhagyja.  

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Nagy András polgármester  

 

9. Napirendi pont 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft által működtetett 

Szakorvosi Rendelőintézet 2015. évi költségvetésének jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

Nagy András - polgármester: - a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft által 

működtetett szakorvosi rendelőintézet 2015. évi költségvetésének jóváhagyása a téma. Az 

előterjesztés anyaga teljes körű, javasolja annak elfogadását az előterjesztés szerinti 

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

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2015. (II.26.) határozat 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltatói  

Nonprofit Kft által működtetett Szakorvosi  

Rendelőintézet 2015. évi költségvetésének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete 

jóváhagyja a jegyzőkönyv mellékletében szereplő Kiskunmajsai 

Kistérségi Közszolgáltatói Nonprofit Kft által működtetett 

Szakorvosi Rendelőintézet 2015. évi költségvetését, 

 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

 Határidő: Azonnal 

 

10. Napirendi pont 

 Polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

Nagy András - polgármester: -. Az előterjesztés anyaga teljes körű, javasolja annak 

elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal és formában.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2015. (II.26.) határozat 

Polgármester 2015. évi szabadság 

ütemezésének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nagy András polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését 

jelen határozat mellékelte szerint jóváhagyja. 

Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a szabadság 

igénybevételéről a képviselő-testületet az igénybevételt 

követően tájékoztassa. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 

 

 



11 
 

11. Napirendi pont 

 Egyebek 

 

 

11/1. Iskola tetőszerkezet felújítása  

 

Nagy András – polgármester – iskola tetőszerkezet felújítása tárgyában korábban már 

tájékoztatta a képviselő-testület tagjait. Két árajánlat érkezett a Juhász Kft- Kiskunfélegyházi 

vállalkozástól, valamint a Merkbau Kft-től. Mindkét árajánlatot Lőrik József műszaki ellenőr 

segítésével elemezte, egyetértenek abban, hogy az olcsóbb ajánlat jobb műszaki megoldásokat 

tartalmaz. 

 

 Juhász Kft ajánlata – felvonulási létesítménye, zsaluzás, állványozás, irtás 

földmunka, fém és könnyű épület szerkezet szerelése, ácsmunka tetőfedés, 

bádogozás munkálatokat tartalmaz, melynek összértéke 7.868.000.-Ft + ÁFA 

 Merkbau Kft ajánlata Lindab LTP lemez, hőszigetelés, kismértékű 

ácsszerkezeti pótlás. hőszigetelés bontása, ereszcsatorna bontása és 

visszaépítése, kivitelezési munkák elvégzése. A vállalkozói munkadíj anyag 

költséggel együtt 7.592.000.- + ÁFA. 

 

Javasolja képviselő-testületnek, hogy a Merkbau Kft ajánlatát fogadják el, és hatalmazzák fel 

a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésével.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2015. (II.26.) határozat 

Iskola tetőszerkezet felújítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Szent László Általános Iskola Jászszentlászló, Rákóczi u. 25/a 

ingatlan tetőszerkezetének felújítási munkálataival a Merkbau 

Építőipari és Kereskedelmi Kft (6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-

83.) vállalkozást bízza meg. Az ajánlat szerinti vállalkozói díj: 

7.592.000.-Ft +ÁFA.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 

megkötésével.   

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

Nagy András – polgármester – felvetette a képviselő-testületnek, hogy a tetőszerkezet 

felújítását követően az iskolaépület hőszigetelése jelentősen javul. A fűtési költségek 

jelentősen csökkennek várhatóan, ezért egyeztetést fog kezdeményezni a KLIK 
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Intézményfenntartó Központ Kiskunmajsai Tankerületének vezetőjével, valamint az iskola 

igazgatójával, abban a kérdésben, hogy a megtakarítás egy részét forgassák vissza a Korszerű 

Iskoláért Alapítványba, ezzel elérve azt, hogy a jászszentlászlói gyermekeket támogassák. 

Javasolja, hatalmazzák fel a tárgyalások lefolytatására. A megtakarítás várhatóan 30-40 e 

Ft/hó mértékű lesz, ennek legalább az 50%-át szeretné, ha a Jászszentlászlói Iskola kapná 

meg.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2015. (II.26.) határozat 

Jászszentlászlói Szent László  

Általános Iskola támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a KLIK Intézményfenntartó 

Központ Kiskunmajsai Tankerületének igazgatójával 

tárgyalásokat folytasson a Jászszentlászlói Szent László 

Általános Iskola, Korszerű Iskoláért Alapítvány támogatása 

tárgyában. Képviselő-testület elvárja, hogy az Iskola 

tetőszerkezetének felújítását követően realizálódó fűtési 

költségek 50%-át az Alapítvány támogatására használják fel.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Az iskola tető felújítása nem építési engedély köteles, de mégis nagyon jelentős beruházás. A 

tető felújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőri tevékenységével javasolja megbízni 

Lőrik József műszaki ellenőrt. Már kért árajánlatot erre a tevékenységre; 76.000.-Ft + ÁFA 

vállalkozói díjért végzi el a feladatot. 

 

Javasolja Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy Lőrik József műszaki ellenőrrel az 

önkormányzat kössön szerződést, a munkálatok ellenőrzésére.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2015. (II.26.) határozat 

Műszaki ellenőr megbízása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola Jászszentlászló, 

Rákóczi u. 25/a ingatlan tetőszerkezetének felújításának 

műszaki ellenőri feladataival megbízza Lőrik József műszaki 

ellenőrt.  
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Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 

megkötésével. A vállalkozói díj 76.000.-Ft + ÁFA 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. március 20. 

 

 

 

 11/2. Önkormányzati gépjármű beszerzése 

 

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

önkormányzati gépjármű beszerzése tárgyában három árajánlatot szerzett be.  

 

 Skoda Yeti Ambition 2.0 CR Tdi 4x4 4. ajtós gépkocsi. Vételár: 5.950.000.-Ft. 

 Suzuki S-CROSS GLX 4WD 5 ajtós gépkocsi. Vételár: 7.600.000.-Ft. 

 Ducia Duster Cool 1,5 dCi 109 LE 4x4 gépkocsi. Az üzemanyag Diesel, szín: Oliva 

zöld. Ajánlott vételár: 4.455.000.-Ft. 

 

Az ajánlatokat értékelték, minden gépkocsit kipróbáltak. A Ducia Duster három napig itt volt 

a településen, esős időben, saras utakon tudták tesztelni. Javasolja a képviselő-testületnek a 

Ducia Duster Cool gépkocsi beszerzését. Valószínűleg április 05-én átvehető a gépkocsi. 
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2015. (II.26.) határozat 

Ducia Duster Cool gépkocsi beszerzése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat nevében a Formont Autó Kft (6000 Kecskemét, 

Külső Szegedi u. 53.) ajánlatában szereplő Ducia Duster Cool 

1.5 dCi LE 4x4 gépkocsi beszerzése érdekében a szükséges 

lépéseket tegye meg. A gépkocsi vételára 4.455.000.-Ft  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. árpilis 30. 

 

 11/3. Tájékoztatás konyha felújítás tárgyában 

 

Nagy András – polgármester – Az önkormányzat 2016. évi fejlesztései között első helyen 

áll a Gyermekélelmezési konyha felújítása. A konyha felújításától elkülönülten meg kívánja 

terveztetni a konyha tetőterének beépítését, melyben hat szobás vendégház kerülne 

kialakításra. Teljesen külön bejárattal, az iskola felé eső terasszal kerülne felépítésre. A tető 

beépítése építési beruházás, építési engedély köteles, teljesen külön kerülne megvalósításra a 

konyha felújításától. Sokszor érezték már annak szükségét, hogy a településen nincs 

vendégház, ahol a partner települések (Eggolsheim, Tótfalu, Gyergyószárhegy) delegációit el 
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tudnák helyezni. Emellett, szabad kapacitás esetén akár a falu lakosainak is a rendelkezésére 

lehetne bocsátani a vendégházat.  

 

A konyhafelújítás első lépése a tervek elkészítése. Két árajánlatot kért be a tervezési 

költségekre. Az M TEAM QUALITY Kft-től. Az árajánlat alapján a konyhatechnológiai terv 

elkészítése a következő feladatokat tartalmazza: jelenlegi állapotrajz elkészítése, tervezett 

alaprajz elkészítése, helyiség kiosztás elkészítése, konyhatechnológiai terv összeállítása, 

konyhatechnológiai gépigény meghatározása, konyhatechnológiai gépek költségvetésének 

összeállítása, szakhatósági egyeztetés. A nettó tervezési díj összesen 350.000.-Ft. A tervezés 

nem tartalmazza gáz tervezés költségét, valamint a tetőtér beépítés megtervezésének 

költéségét. A gázterv várható költsége 200.000.-Ft + ÁFA. 

A másik árajánlatot a Lanba Építőipari Kft adta, mely tartalmazza a konyha építészeti 

tervének elkészítését. A tervezési költség ajánlat szerint 350.000.-Ft + Áfa.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a tervezőkkel felveszi a kapcsolatot, és részletes tervet kér, 

valamint költségvetést. Ennek függvényében jelölik majd ki a márciusi ülésen a tervezőt, a 

pontos információk, kidolgozott árajánlatok ismeretében. A konyha terveket el kell készíteni, 

mert már lehet, hogy a nyáron megjelennek jelentős pályázatok, és ebben az esetben már kész 

tervekkel kell rendelkezni, hogy ősszel megkezdhessék a munkákat.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a konyha felújítás tárgyában 

kapott tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  

 

 11/4. Segélyhívó jelzőrendszer működtetése 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy mai napig 12 fő 

igényelte a segélyhívó jelzőrendszer bekötését. A jelzőrendszer működésére a legjobb 

ajánlatot a Halaspajzs Kft Kiskunhalas adta, mind az ár, mind a szolgáltatás tekintetében. A 

szerződést a lakos köti a szolgáltatóval. Az önkormányzat feladata, hogy megbízási szerződést 

kössön 2-3 fő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel, aki szabadidejében vállalja az 

ügyelet ellátását. Elvárás, hogy jelzést követően a diszpécser 1 percen belül jelzést ad a 

segítőnek, aki 10 percen belül felkeresi a jelzést adó személyt. Az önkormányzat biztosít 

kerékpárt, mobiltelefont, és készenléti táskát. Már vannak jelentkezők. Az Alapszolgáltatási 

Központot nem vonhatják be ebbe a tevékenységbe, ez kikötés. Amennyiben 

közalkalmazottal kötnek megbízási szerződést, csak a szabadidejében végezheti ezt a 

tevékenységet. A jelzőrendszer úgy működik, hogy lehet olyan jelzést is leadni (piros gomb 

megnyomása), melyet követően a diszpécser a rendőrjárőrt értesíti, aki felkeresi a 

segélyjelzést leadó személyt. Amennyiben a rendőrjárőr foglalt, a diszpécser értesíti a 

Halaspajzs készenlétben álló Kiskunmajsai munkatársát, és Ő jön ki a településre l5 percen 

belül. Elsősorban idős magányos emberek igényelték a szolgáltatást, a családnak is 

megnyugvást biztosít a szolgáltatás. Az érintett családtagot is megjelölhet, 5 telefonszámot 

jelölhet meg, az általa jónak tartott sorrendben.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – kevésnek találja két fő megbízását. 24 órás készenlétben 

kell ellátni a feladatot, kevés lesz a 2 fő. Támogatja, hogy három fővel kössön az 

önkormányzat megbízási szerződést. 

 

Dr. Hajagos-Tóth Sándor – képviselő - jó dolog a jelzőrendszer, sokszor az idős magányos 

emberek pánikhelyzetbe kerülnek, mert egyedül vannak.  
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Nagy András – polgármester – kezdetben két fővel javasolja a jelzőrendszer felügyeletét. 

Amennyiben az igény nő, illetve a tapasztalatok azt mutatják, hogy három embert igényel 

változtatnak a rendszeren. A megbízási szerződést az önkormányzattal kötik meg az 

érintettek, a megbízási díj 15.000.-Ft/fő/hó.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2015. (II.26.) határozat 

Segélyhívó jelzőrendszeres segítői hálózat  

megszervezése 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat képviseletében két fő szakképzett személlyel kössön 

megbízási szerződést a segélyhívó jelzőrendszer segítői tevékenységére. 

Amennyiben a tapasztalatok azt indokolják, Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármester, hogy további egy fővel bővítsék a 

létszámot. A megbízási díj mértéke 15.000.-Ft/hó/fő. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. március 20. 

 

 11/5. Tájékoztatás Művelődési Ház felújítás tárgyában 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy a Katasztrófavédelem a 

művelődési háznál érintésvédelmi vizsgálatot tartott. Ekkor szembesültek azzal a ténnyel, 

hogy nincs az intézménynek érintésvédelmi minősítő irata. Az épületben kis és 

nagyfeszültségű hálózat is működik, ennek ellenére nincs megoldva a villámvédelem. Azért, 

hogy ne zárják be az intézményt azonnal intézkedni kellett a kérdésben. Soron kívül 

elvégeztette a felülvizsgálatot, amelyért 360 e Ft vállalkozói díjat kellett fizetni. A 

felülvizsgálat hiányosságokat állapított meg, nem volt sok helyen a földelés és a nullázás nem 

volt összekötve. Ez nem szabályos, és életveszélyes. Egy hét alatt elkészült a felülvizsgálat és 

egy hét alatt elkészült a javítás is. A javítás költsége 328 e Ft volt. Összességében közel 700 e  

Ft költséget jelentett az intézmény 2015. évi költségvetésében, mely beépítésre került. A 

tapasztaltak alapján azonnal intézkedett, hogy a többi intézménynél is mutassák be a 

villámvédelmi és érintésvédelmi iratot. Ekkor derült ki, hogy a konyhánál sincs ilyen 

jegyzőkönyv. Korábban a Társulási Tanács tárgyalta a művelődési ház felújításának kérdését, 

a gáz kazán beüzemelését megvalósítják, de a többi tervezett felújítást – nagyterem-előtér 

összenyitása, valamint a külső színpad felújítása – elhalasztják. Fontosnak tartja a 

fokozatosságot, 2016. évben amennyiben a pénzügyi helyzet lehetővé teszi ezt – 

megvalósítják a tervezett felújításokat.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a művelődési ház felújítás 

tárgyában kapott tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  
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 11/6. Támogatás kérése világbajnokságon való részvételhez 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kiskunfélegyházi 

Középiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskola tanáraként 

Csenkiné Bihal Mária fordult kérelemmel az önkormányzathoz. 2015. július 18-24 között 

Budapesten szervezik a Jubileumi 50. Intersteno Kongresszust és Világbajnokságot ügyviteli 

tárgyakból. A világbajnokságra 8 fő utazik, ebből egy fő jászszentlászlói lakos Farkas Gábor. 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület 20.000.-Ft támogatást biztosítson a tanuló Jubileumi 50. 

Intersteno Kongresszust és Világbajnokságon való részvételhez.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2015. (II.26.) határozat 

Intersteno Kongresszust és Világbajnokságon  

való részvétel támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 50. 

Intersteno Kongresszust és Világbajnokságon való részvétel 

költségeihez 20.000.-Ft – azaz Húsz-ezer forint – vissza nem térítendő 

támogatást biztosít Farkas Gábor jászszentlászlói lakos részére.  

Felhatalmazzák a polgármestert, hogy támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. március 31. 

 

 11/7. Tájékoztatás háziorvosi körzet működésével kapcsolatban. 

  

Nagy András – polgármester –a korábbi képviselő-testületi ülésen tájékoztatta a képviselő-

testülete a háziorvosi körzet működésével kapcsolatos kérdésben. A testület kérésének 

megfelelően felvette a kapcsolatot Dr. Faddi Zoltán Mihály háziorvossal és tájékoztatást kért 

a felmerült problémákkal kapcsolatban. Lakossági bejelentések érkeztek rendelési időben 

történő engedély nélküli gyógyszerforgalmazásról, bizonylatadási kötelezettség 

megszegéséről, valamint területi ellátási kötelezettség megszegéséről. Dr Faddi Zoltán Mihály 

válaszlevelében a felvetett problémákra válaszolva közölte, nem forgalmaz engedély nélkül 

gyógyszert, a háziorvosi ellátás a nap folyamán biztosított, valamint bizonylatadási 

kötelezettséget sem sért, hiszen a vényre felírt gyógyszereket, infúziókat váltja ki a betegek 

részére. A szakképesítésre vonatkozó, valamint a praxis működéséhez szükséges iratokat 

benyújtotta Önkormányzat felé.  

 

Következő testületi ülésre meghívják a doktor urat, hogy személyes beszélgetést 

kezdeményezzenek Dr. Faddi Zoltán Mihállyal. Felhívják a figyelmét, amennyiben a jövőben 

érkezik bejelentés, panasz azt továbbítani fogják az illetékes hatóságnak.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  
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 11/8. Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatás. 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet a köztemető 

üzemeltetésével kapcsolatban az alábbi kérdések tisztázására hívta fel Kiss István urat. 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 4. f.) pontja alapján biztosítja a Temető nyitását, zárását, 

meghatározott nyitási, zárási időkben, mely vonatkozik nemcsak a temető főbejáratára, hanem 

a hátsó kapura is. Gondoskodjon az ügyfélfogadásról, közszolgáltatási szerződés 4. n.) pontja 

alapján az ügyfélfogadási irodában heti három napon, napi 4 órában. Kérem Önt, hogy erre a 

pontra kiemelt figyelmet szíveskedjenek fordítani, azért is, hogy a Jászszentlászlói 

lakosoknak ügyintézés céljából esetlegesen ne kelljen beutazniuk Kiskunfélegyházára. 

Szintén a közszolgáltatási szerződés 6. b.) pontjában az üzemeltetési díjakat Jászszentlászló 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 

17/1999. (XII. 17.) rendelet 15. §-ban meghatározottak szerint köteles alkalmazni. Képviselő-

testület külön kérése volt, hogy ezen díjtételeket, az ügyfélfogadó irodában szíveskedjen úgy 

elhelyezni, hogy azt mindenki megismerhesse. Szerződés 12. c.) pontja alapján minden év 

november 30 napjáig egyezteti sírhelynyilvántartását az önkormányzat erre kijelölt 

ügyintézőjével. Kolléganőm arról tájékoztatott, hogy több alkalommal kereste már az Ön 

kollégáját ebben az ügyben, de a mai mapig nem történt meg az egyeztetés. Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatala által 2013. november 20. napján 

megtartott helyszíni hatósági ellenőrzés megállapította, hogy a temető térkép nincs kihelyezve 

a bejáratnál. A temetőről készült térképet 2013. novemberében átadtuk kollégájának, amit 

azóta sem helyeztek ki. A Lélekharangok Kkt képviselője személyesen kereste meg a 

kérdések tisztására. Tájékoztatta, hogy kezdeményezni fogja a temetkezési szolgáltatói díjak 

emelését, mert 2012. év óta erre nem került sor, a többi dologban pedig ígéretet tett, hogy 

intézkedni fog. A márciusi képviselő-testületi ülésen részt vesz és tájékoztatást ad a 

köztemető üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekről.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 11/9. Tájékoztatás Szent László utca 29. önkormányzati tulajdonú ingatlan 

felújítása tárgyában 

 

Nagy András – polgármester – az önkormányzat tulajdonában lévő Jászszentlászló Szent 

László utca 29. szám alatti ingatlan felújítása tárgyában a bérlő megkereste. Az épületben 

konyha kamra, folyosó, kisszoba felújítása történt meg, burkolás, csempézés, aljzatbetonozás, 

konyhai ablakcsere, valamint áthidalók beépítése. Az összes költség, melyet a bérlő az 

ingatlanra költött 249.700.-Ft. Kérik, hogy a Képviselő-testületet, hogy a felújítás költségét 

engedjék el a lakbér összegéből. Támogatja a kérelmet, valóban nagyon sokat dolgoztak azért, 

hogy lakható, és egy öt gyermekes család számára élhető legyen a ház. Ezt a felújítást még 

támogatja az önkormányzat, azonban felhívják a bérlő figyelmét, hogy 2016. évtől Őt terheli a 

karbantartás, nem fogják a lakbérben elengedni.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő - támogatja a javaslatot, azonban azon is el kell 

gondolkodnia a Képviselő-testületnek, hogy értékesíti-e az ingatlant a bérlőknek. 

Amennyiben ettől elzárkóznak, akkor előfordulhat, hogy a bérlők más ingatlant keresnek 

megvételre, és akkor az önkormányzat gondja lesz az épület karbantartása, folyamatosan 

romlik majd az álaga, ha üres marad.  
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Nagy András – polgármester – képviselő asszony felvetésére válaszolva elmondta, hogy a 

bérlő a Bogdán-Csató házaspár vételi szándékkal nem kereste meg az önkormányzatot. 

Amennyiben lehetőségeik változnak és meg kívánják az ingatlant vásárolni írásbeli kérelmet 

és ajánlatot kell benyújtaniuk. Akkor térnek vissza a kérdés megvitatására. Jelenleg a 

felújítási költségek lakbérben történő elengedésében kell dönteni. Szakember segítségével az 

elvégzett munkálatokat beárazták, anyagköltséggel együtt, ennek alapján a konyha helyiség 

felújítása 144.400.-Ft, a kamra helyiség felújítása 61.500.-Ft, folyosó helyiség felújítása 

38.800.-Ft, kisszoba felújítása 5.000.-Ft költséggel jár. Egyben javasolja a bérleti szerződés 

időtartamának módosítását, 2015. december 31. napjáig meghosszabbítani. A bérleti díj 

összege 73 m2 alapján - 2 szoba, előtér, konyha, fürdő, padlásfeljáró,– havi 26.208.-Ft, mely 

összegből a bérleti jogviszony alatt a bérlők által elvégzett – bérleti szerződés mellékletében 

rögzített - felújítási, karbantartási munkák együttes összege 249.700.Ft, azaz 

Kettőszáznegyvenkilenc-ezer hétszáz forint - az összeg teljes elszámolásáig - havi egyenlő 

részben elszámolásra kerülnek a bérleti díj összegében.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2015. (II. 26..) számú határozat 

Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti  

ingatlan bérleti ügye  

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatt található ingatlan 

bérlete tárgyában - Bogdán-Csató Éva és Bogdán Ferenc bérlőkkel – 

2014. december 08. napján kötött bérleti szerződésben meghatározott 

bérleti időtartamot módosítja 2015. december 31. napjáig.  

 

A bérleti díj összege 73 m
2
 alapján - 2 szoba, előtér, konyha, fürdő, 

padlásfeljáró,– havi 26.208.-Ft, mely összegből a bérleti jogviszony 

alatt a bérlők által elvégzett – felújítási, karbantartási munkák együttes 

összege 249.700.Ft, azaz Kettőszáznegyvenkilenc-ezer hétszáz forint - 

az összeg teljes elszámolásáig - havi egyenlő részben elszámolásra 

kerülnek a 2015. évre vonatkozó bérleti díj összegéből. A 2016. évre 

vonatkozó bérleti jogviszony esetén a karbantartási munkák költségei 

teljes mértékben a bérlőt terhelik.  

 

Felhatalmazzák a polgármestert a bérleti szerződés módosítására, a 

szerződés megkötésére.  

 

Felelős:     Nagy András polgármester  

Határidő: 2015. március 25. 
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 11/10 Tájékoztatás szőlőterület megvásárlása tárgyában. 

 

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

önkormányzat tulajdonosi közösségben van a 057/68 hrsz. szőlő művelési ágú területben két 

magánszeméllyel. Felvették a kapcsolatot az érintettekkel és egyeztettek a terület 

megvásárlása tárgyában. Kiss Sándor Gomba Rákóczi u. 26. szám alatti lakosnak 

21261/22245 tulajdoni hányada (2.695 m
2
) van a területben, Juhász Tamás Ottó Kecskemét. 

Lőcsei u. 50. szám alatti lakosnak 918/22245 tulajdoni hányada (194 m
2
) van a területben. A 

terület értékét felmérve Kiss Sándornak 70 e Ft vételárat, Juhász Tamás Ottónak 20 eFt 

vételárat ajánlottak. Mindketten kedvező választ adtak, hajlandóak eladni a területet. Ezzel az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonosa lesz a 057/68 hrsz területnek.  

 

Javasolja Képviselő-testületnek hatalmazzák fel az érintettekkel az adás-vételi szerződést 

kösse meg, valamint a terület ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2015. (II. 26..) számú határozat 

057/68 hrsz terület megvásárlása 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a 057/68 hrsz. szőlő művelési ágú területből a 

tulajdonosközösségben lévő tulajdonosoktól az alábbi területet 

megvásárlásához településfejlesztés céljából.  

 

Kiss Sándor Gomba Rákóczi u. 26. szám alatti lakos 21261/22245 

tulajdoni hányad megvásárlásáért 70.000. Ft /azaz Hetven-ezer forint/ 

vételárat,  

 

Juhász Tamás Ottó Kecskemét, Lőcsei u. 50. szám alatti lakos 

918/22245 tulajdoni hányad megvásárlásáért 20.000.-Ft /azaz Húsz-

ezer forint/ vételárat biztosít.  

Felhatalmazzák a polgármester, hogy érintettekkel az adás-vételi 

szerződést kösse meg, valamint a területek ingatlan nyilvántartásban 

történő átvezetéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. április 30. 
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11/11. Ügyrendi bizottság elnökének beszámolója a Polgármesteri és 

képviselői vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről  

 

 

Tóthné Frank Anikó – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, 

hogy a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló módosított 2011. 

évi CLXXXIX tv. 39 § bekezdésében foglaltak alapján a polgármesternek és a képviselőknek 

minden év január 31. napjáig vagyonnyilatkozatukat kötelesek leadni.  Ennek hiányában, a 

polgármester és a képviselők nem gyakorolhatják döntési jogukat, valamint a megállapított 

tiszteletdíjakat sem vehetik fel. 

Ügyrendi bizottság 2015. február 26-án 14 
45 

órai kezdettel megtartott ülésén megállapította, 

hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat polgármestere és képviselői a törvényben előírt 

határidőig mindenki eleget tett, saját és családtagjai vagyontételi nyilatkozat leadásának. 

Jászszentlászlót Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 

 11/12. Óvodafejlesztési pályázat 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatásul elmondta, hogy mai napon jelent meg az 

óvodák fejlesztési pályázati kiírása. Amennyiben nem feltétel a kapacitásbővítés, az 

önkormányzat lépéseket tesz a pályázat benyújtására. 

 

Mészáros László – képviselő – felvetette, hogy az óvoda előtti Vasút utcai parkoló bővítése 

szükséges lenne. Zsúfolt a parkoló, igény van több parkolóhelyre.  

 

Nagy András – polgármester – megvizsgálják a parkoló bővítésének lehetőségét.  

 

 12/13. Tájékoztatás Kistérségi fejlesztési iroda létrehozása tárgyában.  

 

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

Kistérségi Tárulás Társulási megállapodást módosításával dönthet közös fejlesztési iroda 

létrehozása tárgyában. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás tagtelepülések 

polgármesterei megállapodtak a társulási ülésen az iroda létrehozásáról. Az elképzelések 

szerint 3 millió forint törzstőkével hozzák létre a Korlátolt Felelősségű Társaságot, amely 

lakosságszám arányos kerül megosztásra, 152.-Ft/fő összegben. Működési költségekhez tagi 

kölcsön formájában biztosítanak 7 millió forintot a települések, mely szintén lakosságszám 

arányosan került megosztásra 355.-Ft/fő összegben. Ennek alapján az előzetes számítások 

szerint Jászszentlászlóra eső rész 1.250.000.-Ft. Ezen befizetések arányában kapnak a 

települések szavazatot, de bizonyos kérdésekben megszűnés, összeolvadás, kiválás, illetve 

pótbefizetés kizárólag 100%-os szavazati arányban lehetséges dönteni. A települések vezetői 

megállapodtak abban, hogy a tagi kölcsönt 2017. december 31. napjáig visszafizeti a Kft. 

Kikötik, hogy 2016. 2017. években pótbefizetést nem kérhet a Kft.  

 

Fentiek alapján javasolja Képviselő-testület járuljon hozzá a Kistérségi Gazdaságfejlesztési 

Iroda létrehozásához.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2015. (II. 26.) számú határozat 

Kistérségi Gazdaságfejlesztési Iroda létrehozása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

a Kistérségi Gazdaságfejlesztési Iroda létrehozásához. A 

Gazdaságfejlesztési Iroda korlátolt felelősségű társaság formájában 

működéséhez, melynek 3.000.000.-Ft törzstőkéjéhez Jászszentlászló 

lakosságszám arányosan 152.-Ft/fő összeggel járul hozzá.  

 

Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnés, összeolvadás, kiválás, 

illetve pótbefizetés kérdésében a döntés meghozatalához az alapító 

tagok 100%-os szavazata szükséges. 

 

A Gazdaságfejlesztési Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi 

7.000.000.-Ft összegű működéséhez Jászszentlászló lakosságszám 

arányos megosztásban 355.-Ft/fő tagi kölcsönt biztosítanak. A 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat által biztosított tagi kölcsön 

összegét a Társaság 2017. december 31. napjáig köteles visszafizetni a 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. 2017. években pótbefizetést nem 

kérhet Jászszentlászló község önkormányzatától 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2015. március 31.  

 

 

 

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

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 


