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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 

28-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  

 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. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti 

hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendelet-

tervezet jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

2. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének beszámolója a Közös 

Hivatal 2014. évi működéséről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Valentovics Beáta jegyző 

 

4. Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

5. A Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 
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6. Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

7. Jászszentlászlói Nyugdíjasklub támogatási kérelme 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

8. Egyebek 

 

9. Szociális lakás felújítási támogatás kérelem elbírálása 

Zárt ülés keretében 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 
 

1. Napirendi pont.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és 

kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól 

szóló rendelet-tervezet jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

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

megismerhették a képviselők. A helyi rendelet az avar és a kerti hulladékégetés, valamint a 

szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályait rendezi. A rendeletnek az a célja, hogy szabályozza a 

kerti hulladék és avar égetés szabályait, nem pedig az, hogy az embereket büntesse az 

önkormányzat. 

  

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés 

szerinti formában és tartalommal Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi 

szabályairól szóló rendelet-tervezetet.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete  

Az avar és kerti hulladékégetés, 

valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól 
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2. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők.  

 

Tóthné Frank Anikó – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselő-testület 

tagjait, hogy Ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és megvitatásra alkalmasnak 

találja.  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása elfogadását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és 

formában.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

85/ 2015. (V. 28.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal  hagyja jóvá 

2015. június 1-jei hatályba lépéssel, ezzel egyidejűleg hatályon kívül 

helyezi a  31/2014. (III.26.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és 

Működési Szabályzatát. 

 

Felelős:  Nagy András  polgármester  

               Valentovics Beáta jegyző 

 

 Határidő: 2015. június 1. 

 

3. Napirendi pont 

 Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének beszámolója a 

Közös Hivatal 2014. évi működéséről. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - a beszámoló szövegét az írásbeli előterjesztésből 

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

fenntartott Hivatal működéséről. 
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Javasolja, Képviselő-testület fogadja el a jegyző beszámolóját a Közös Hivatal 2014. évi 

munkájáról.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

86/2015. (V. 28.) határozat 

Jegyző beszámolója a Közös Hivatal 

2014. évi munkájáról  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-

testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 

26.) önkormányzati rendelete 60. §. (2) bekezdés b, pontja alapján a jegyző 

által készített a Hivatal munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Felelős:    Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: Azonnal. 

 

4. Napirendi pont 

Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Nagy András - polgármester: - Nagy sikere lett a településen a járdaépítési és felújítási 

pályázatnak. Az április hónapi testületi ülés óta újabb kérelmek érkeztek be. A kérelmeket 

érkezési sorrendben állították sorrendbe.  2015. évi költségvetésben meghatároztak 

1.000.000.-Ft keretet. Ezt a keretet nem javasolja megemelni, azonban azt mindenképpen 

támogatja, hogy 2016. évben ismét legyen kiírva pályázat járdaépítési és felújítási 

támogatásra. Azok a személyek, akik nem részesültek ebben a költségvetési évben 

támogatásban 2016. évben új pályázatot kell, hogy benyújtsanak, miután az önkormányzat 

újból kiírja a pályázatot.  

 

Ennek alapján az alábbi személyek járdaépítési, felújítási pályázatát terjeszti Képviselő-

testület elé:  

 

Czakó Attiláné Jászszentlászló, Erdei F. u. 10.szám alatti lakos 16 méter járdaszakasz 

felújítását kérte. Javasolja a támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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87 /2015. (V.28.) határozat 

Járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Czakó Attiláné Jászszentlászló, Erdei Ferenc u. 10. szám alatti 

lakos 16 fm járda felújítását/építését támogatja. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet felhalmozási költségvetés, Felújítások 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

támogatott személlyel a támogatási megállapodást kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2015. június 15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Német József Jászszentlászló, Erdei F. u. 17. szám alatti 

lakos 16 méter járdaszakasz felújítását kérte. Javasolja a támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

88 /2015. (V.28.) határozat 

Járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Német József Jászszentlászló, Erdei Ferenc u. 17. szám alatti 

lakos 16 fm járda felújítását/építését támogatja. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet felhalmozási költségvetés, Felújítások 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

támogatott személlyel a támogatási megállapodást kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2015. június 15., megállapodások megkötésére  

 

 

Nagy András – polgármester - Hajagos-Tóth Tamás Jászszentlászló, Damjanich u. 17. szám 

alatti lakos 28 méter járdaszakasz felújítását kérte. Javasolja a támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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89 /2015. (V.28.) határozat 

Járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Hajagos-Tóth Tamás Jászszentlászló, Damjanich u. 17. szám 

alatti lakos 28 fm járda felújítását/építését támogatja. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet felhalmozási költségvetés, Felújítások 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

támogatott személlyel a támogatási megállapodást kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2015. június 15., megállapodások megkötésére  

 

 

Nagy András – polgármester - Kiss Norbert Jászszentlászló, Arany J. u. 7. szám alatti lakos 

21 méter járdaszakasz felújítását kérte. Javasolja a támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

90 /2015. (V.28.) határozat 

Járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Kiss Norbert Jászszentlászló, Arany J. u. 7. szám alatti lakos 21 

fm járda felújítását/építését támogatja. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet felhalmozási költségvetés, Felújítások 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

támogatott személlyel a támogatási megállapodást kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2015. június 15., megállapodások megkötésére  
 

 

Nagy András – polgármester - Csomor Sándor Jászszentlászló, Petőfi S. u. 14. szám alatti 

lakos 25 méter járdaszakasz felújítását kérte. Javasolja a támogatás megítélését.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

91 /2015. (V.28.) határozat 

Járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Csomor Sándor Jászszentlászló, Petőfi Sándor u. 14. szám alatti 

lakos 25 fm járda felújítását/építését támogatja. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet felhalmozási költségvetés, Felújítások 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

támogatott személlyel a támogatási megállapodást kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2015. június 15., megállapodások megkötésére  

 

Nagy András – polgármester - Lestár János Tibor Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 24/a. szám 

alatti lakos 14 méter járdaszakasz felújítását kérte. Javasolja a támogatás megítélését.  
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

92/2015. (V.28.) határozat 

Járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Lestár János Tibor Jászszentlászló, Dózsa György u. 24/a szám 

alatti lakos 14 fm járda felújítását/építését támogatja. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet felhalmozási költségvetés, Felújítások 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

támogatott személlyel a támogatási megállapodást kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2015. június 15., megállapodások megkötésére  

 

 

Nagy András – polgármester - Vakulya Istvánné Jászszentlászló, Vasút u. 6. szám alatti 

lakos Alkotmány u. 38. szám alatti ingatlan előtt 24 méter járdaszakasz felújítását kérte. 

Javasolja a támogatás megítélését.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

93/2015. (V.28.) határozat 

Járda építési és felújítási pályázat 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Vakulya Istvánné Jászszentlászló, Vasút u. 6. szám alatti lakos 

Alkotmány u 38. szám előtti 24 fm járda felújítását/építését 

támogatja. 

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet felhalmozási költségvetés, Felújítások 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

támogatott személlyel a támogatási megállapodást kösse meg.  

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2015. június 15., megállapodások megkötésére  

 

 

5. Napirendi pont 

 Beszámoló a Kiskunfélegyháza hívatásos tűzoltó parancsnokság 2014. évi 

 tűzvédelmi tevékenységéről 

  (Írásos előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Képviselő-testület tagjai kézhez kapták Leiz Gábor 

tűzoltóparancsnok beszámolóját a Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2014. 

évi tűzvédelmi tevékenységéről. Az anyag teljes körű. Egyben kifejtette véleményét, hogy a 

tűzoltósággal nagyon jó az önkormányzat kapcsolata. Nagyon jól végzik a munkájukat, az 

Önkormányzat köszönetét fejezi ki. 

 

Javasolja a beszámoló jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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94/2015. (V. 28..) sz. határozat 

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó 

parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi  

tevékenységéről szóló beszámoló 

 

 

 H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2014. évi 

tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

6. Napirendi pont 

Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelme 
(Írásbeli előterjesztés) 

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

Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelemmel fordult a környező 

települések önkormányzataihoz.. Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek - 

a gyermek szakrendelés, a szemészet, kardiológiai szakrendelés, valamint a sürgősségi 

fogadóhely - működése tekintetében kérik a települések támogatását. Az előterjesztés 

mellékletében szerepelnek a számítások, melyek alátámasztják a kérelmet. 

 

Dr. Hajagos-Tóth Sándor – képviselő – támogatja a Kórház és a Rendelőintézet kérelmét. 

Kiskunmajsai járóbeteg-szakellátó nem tudja Jászszentlászló települést teljes egészében 

kiszolgálni. Szükség van a Kiskunfélegyházi Szakrendelőre, elsősorban a kardiológia és a 

gyermekorvosi ellátás területén.  

 

 

Nagy András – polgármester – Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy a 

Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet gyermek szakrendelés, szemészet, 

kardiológiai szakrendelés és sürgőségi ellátás fenntartását 2015.május 01. napjától 2015. 

december 31. napjáig terjedő időszakra, havi 17.400.-Ft összegű támogatással segítsék.  

Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével. A 

támogatás fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

Általános tartalék előirányzata.  

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
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95/2015. (V. 28.) határozat 

Kiskunfélegyházi Városi Kórház  

és Rendelőintézet támogatása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja a Bács-Kiskun Megyei Kórház 

Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő 

Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet 

kérelmét, és a gyermek szakrendelés, a szemészet, 

kardiológiai szakrendelés, valamint a sürgősségi 

fogadóhely fenntarthatósága, illetve szakmai 

színvonalának emelése érdekében 17.400Ft/hó támogatást 

nyújt 2015. május 1-jétől. 

A támogatás fedezete Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének –Általános 

tartalék előirányzata 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás 

aláírására.  

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub támogatási kérelme 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Ismertette Jászszentlászlói Nyugdíjasklub támogatási 

kérelmét. A Nyugdíjasklub a 2015. évben kiírt Civil pályázat benyújtási határidejét 

elmulasztotta, ennek ellenére támogatási kérelmet nyújtottak be. Javasolja a Jászszentlászlói 

Nyugdíjasklub kérelmére a Civil pályázat 2015. keretében 50 e Ft támogatást biztosítson a 

képviselő-testület. A Nyugdíjasklub lelkesen részt vesz a közösségi élet szervezésében, 

munkájukkal számos rendezvény színvonalának emeléséhez hozzájárulnak.  Képviselő-

testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével, mely részletesen 

tartalmazza a szabályokat a támogatás felhasználásáról, elszámolásáról. 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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96/2015. (V. 28.) határozat 

Civil Pályázat elbírálása  

 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub szervezet részére 50.000.-Ft 

támogatást biztosít.  

A támogatás forrása Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet ”Működési célú pénzeszközátadás áht. 

kívülre” Társadalmi szervek, egyházak támogatása 

előirányzata. 

Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a társadalmi 

szervezettel, egyénnel a támogatási szerződést kösse meg, a 

megítélt támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: 2015. június 15., megállapodások megkötésére  
 

 

8. Napirendi pont 

Egyebek 

 

8/1. Tájékoztatás Szent László Általános Iskola energetikai tanúsítványának 

elkészítéséről. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a korábbi 

Képviselő-testületi döntésnek megfelelően elkészült a Jászszentlászlói Szent László Általános 

Iskola energetikai tanúsítványa. A tanúsítványt a Energy Control Kft (Fót, Kincskereső u. 

8/b.) vállalkozás készítette el. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Általános Iskola 

energetikai tanúsítványa tárgyában kapott tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul 

vette.  
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8/2. Jászszentlászló Móricgát közötti összekötő út felújításának tervezése 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – nagyon komoly problémát jelent a Móricgáton, 

Jászszentlászlón élő emberek számára a Jászszentlászló-Móricgát közötti összekötő út (5407) 

rossz állapota. Ez nemcsak a két települése lakóit érinti, hanem a környéken lakó, vagy 

munkába járó embereket is. Az út már néhol életveszélyes, a felújítás mindenképpen időszerű. 

Móricgát polgármestere már régóta lobbizik az út felújításáért, most Szank polgármestere is 

egyeztetett a témában. A Miniszterelnökséget vezető Miniszter arról tájékoztatta az érintett 

településeket, hogy előfordulhat olyan helyzet, hogy év végén maradvány lesz az út felújításra 

szánt támogatás keretén, ezért mindenképpen célszerű a tervezési munkákat elvégezni, mert 

kész tervekkel már azonnal be lehet nyújtani a pályázatot. Felmérték a felújítandó szakaszt, 

Jászszentlászló Kaiser vendéglőtől indulva, a Móricgát Református Templomig 11,5 km 

felújítására lesz szükség. A tervezési munka az 5407 jelű összekötő út ~ 15+000 -26+760 km 

sz. közötti szakasz felújítása kiviteli tervének elkészítése vonatkozik.  Az úttesten a 

Jászszentlászlói szakaszon a Temetőnél egy járdasziget kerül megtervezésre. A teljes 

tervezési költség az ajánlat szerint 1.790.000.-Ft + ÁFA. Javasolja a vállalkozói szerződés 

megkötését a Makadám 2000 Úttervező Mérnöki Iroda Kft (Szeged, Juhász Gyula u. 9.) 

vállalkozással a tervezési munkáltok elvégzésére az ajánlatban szereplő vállalkozói díjért. A 

tervezési költségek megosztásra kerülnek Móricgát Község Önkormányzatával. A tervezési 

költség fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Általános 

tartalék előirányzata.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

97/2015. (V. 28.) határozat 

5407 jelű összekötő út felújítása 

kiviteli tervének elkészítése 

H a t á r o z a t 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 

Jászszentlászló-Móricgát közötti 5407 jelű összekötő út ~ 

15+000 – 26+760 km sz. közötti szakasz felújítása kiviteli 

terveinek elkészítésével megbízza a Makadám 2000 Úttervező 

Mérnöki Iroda Kft (Szeged, Juhász Gyula utca 9. ) vállalkozást 

1.790.000.-Ft + ÁFA vállalkozói díjért.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 

szerződés megkötésével.  

 

A tervezési díj fedezete a Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének – Általános tartalék 

előirányzata a fedezete.  
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A tervezési díj 50-50% arányban megosztásra kerül Móricgát 

Községi Önkormányzattal.  

 

Felelős:    Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. június 30. vállalkozói szerződés megkötésére 

 

 

8/3. Tájékoztatás Alapszolgáltatási Központ tetőfelújítás és eszközbeszerzés 

pályázat benyújtása tárgyában.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a nemzetgazdasági 

miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – 

meghirdetett pályázat benyújtásra került a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek 

átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására 

tárgyában. A felújítás és eszközbeszerzés teljes költsége 19.859.979.-Ft, melyből az igényelt 

támogatás 95%: 18.886.980.-Ft. A szüksége saját erő: 992.999.-Ft. A pályázat beadásra 

került, reményének adott hangot, hogy kedvező elbírálásban részesül.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

8/3. Tájékoztatás EMVA pályázat benyújtása tárgyában.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

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

Miniszterelnökséget Vezető Miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatásokra benyújtásra 

került a pályázat. A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ által működtetett 

tanyagondnoki és falugondnoki szolgálat esetében szolgáltatásfejlesztés szükséges, ezért két 

új gépjármű beszerzésére nyújtottak be pályázatot. A pályázat keretében kettő darab Opel 

Vivaro kerül megvásárlásra, reményének adott hangot, hogy kedvező elbírálásban részesül a 

pályázat.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EMVA pályázat benyújtása 

tárgyában kapott tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  

 

8/4. Tájékoztatás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás 

tárgyában. 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Testület 

korábbi döntése alapján, a helyi önkormányzatokért felelős Miniszter az államháztartásért 

felelős Miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi 
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költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok 

szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.  A pályázat 

keretében kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése, felújítása 

támogatható. Ennek keretében Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, 

felújítása kerülne megvalósításra.  A közös hivatal hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, 

fűtési rendszerének korszerűsítése valósul meg. A pályázat intenzitása 95%.  Az önerő 

fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Általános tartalék 

előirányzata. Ugyanezen pályázati kiírás d.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél 

keretében a Hársfa, Napsugár, Géza fejedelem burkolatának felújítására kerül sor. A 

támogatás intenzitása ezen a jogcímen 85%. Az önerő fedezete Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Általános tartalék előirányzata. 

 

Amennyiben konkrét árajánlat és költségvetés elkészül a Képviselő-testület rendkívüli ülést 

tart, melyen döntenek a pályázat benyújtásáról. 

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül a tájékoztatást 

tudomásul vette.  

 

 8/5. Kulturális szervező pályázat 

    (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a pályázati 

kiírásra 5 pályázat érkezett. A pályázatok iktatásra kerültek. Az elbírálásra javasolja, 

Képviselő-testület hozzon létre egy bíráló bizottságot, mely dönt a legalkalmasabb személy 

kiválasztásáról. A Bíráló bizottság 2015. június 3. napján 9 órakor ül össze ahol a pályázók 

személyes meghallgatására is sor kerül.   

 

Javasolja az elnök személye Mészáros László, a bizottság tagjai Patyi Norbert és Sütőné 

Kővágó Margit legyenek.  

 

Mindhárom jelölt elfogadta a jelölést.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

98/2015. (V. 28.) határozat 

Közművelődési pályázat elbírálás tárgyában 

 Bíráló bizottság megválasztása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

közművelődési szervező munkakör betöltésére kiírt pályázat 

elbírálására Bíráló bizottságot hoz létre. A bizottság elnöke Mészáros 

László, a bizottság tagjai: Patyi Norbert és Sütőné Kővágó Margit. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal    
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 8/6. Önkormányzat megtakarításai tárgyában tájékoztatás 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Képviselő-testület korábbi ülésén döntött szabad 

pénzeszközeinek hasznosítása kérdésében. Tájékozódott a megfelelő megtakarítási forma 

megtalálása érdekében és az alábbiakat javasolja. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

szabad pénzeszközéből 20 millió forint értékben vásároljon Kamatozó Kincstárjegyet, mely 

egy évre 3% hozamot ígér, valamint 20 millió forint értékben fektesse  Ingatlanbefektetési 

Alapba, mely egy évre 3-4% hozamot ígér. Mindkét befektetés az OBA hatálya alá tartozik, 

és a Fókusz Takarékszövetkezetnél kerül lekötésre.  
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

99/2015. (V. 28.) határozat 

Pénzügyi befektetés.  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert,  hogy az Önkormányzat szabad 

pénzeszközéből 20 millió forint értékben Kamatozó Kincstárjegyet 

vásároljon a Fókusz Takarékszövetkezetnél. 

 

További 20 millió forint értékben Ingatlanbefektetési Alapba 

fektetnek szabad pénzeszközt a Fókusz Takarékszövetkezetnél.  

 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2015. június 30.  

 

8/7. Tájékoztatás Fogorvosi alapellátás tárgyában 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a települési 

lakosságszám változása miatt a fogorvosi rendelési idő módosítsa vált szükségessé. A pénteki 

rendelési idő egy órával megemelkedett. Egyben tájékoztatta képviselőket, hogy lépéseket tett 

a fogorvosi alapellátás biztosítása kérdésében. Mint ismeretes Dr. Csanádi Attila felbontotta a 

szerződést 2015. szeptember 30. napjával, több fogorvossal is tárgyalást kezdeményezett.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fogorvosi alapellátás tárgyában 

kapott tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  

 

Képviselő-testület munkáját zárt ülés keretében folytatta.  

 

K. m. f 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


