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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 

szeptember 24-én 14 
30

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő 

 Hajagos-Tóth István 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, a megjelenés 100%.  

 

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 2015. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. 

évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) rendeletének módosításáról szóló 

/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. Döntés a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 
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6. Kistérségi honlap üzemeltetés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

7. Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 

szerződésének megszűnése 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

8. Bálint Anikó önkormányzati bérlakás kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

9. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 101/2015. (V.28.)  Zárt 

határozatának visszavonása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

10. Jászszentlászló, Táncsics u. 3. szám alatti ingatlan értékesítése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

11. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

12. Egyebek 

 

 

13. Szociális kérelem elbírálása 

Zárt ülés. 
 

 

 

1. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 

Sütőné Kővágó Margit – PGB elnöke – ismertette a Képviselő-testülettel, hogy Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatta, jóváhagyásra javasolja.  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és 

tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

módosítását hagyják jóvá.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

115/2015. (IX. 24.) határozat  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évi költségvetésnek módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatok Képviselő – testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 

megállapító 8/2015.(II.26.) hat. (Jászszentlászló) 2. pontját az alábbiak 

szerint módosítja.  

 

   1.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését  

60.108.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből 

Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevételek 819.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 160.000.- Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

- intézményfinanszírozás 54.683.000.- Ft 

- előző évi pénzmaradvány 4.446.000.- Ft 

 Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 36.047.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 10.170.000.- Ft 

  - dologi kiadások 12.458.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 

- egyéb működési célú kiadások 29.000.-Ft 

- beruházások 1.354.000.- Ft 

 

 Határidő: 2015. december 31. 

 

 Felelősök: Nagy András           polgármester 

                    Valentovics Beáta   jegyző 
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2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

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

módosításáról szóló ./2015.(IX. 25.) rendelet-tervezetének elfogadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – a költségvetés módosításáról szóló előterjesztés teljes körűen 

bemutatja a változásokat. Az indokolás kitér minden módosító körülményre.  

 

Sütőné Kővágó Margit – PGB elnöke – ismertette a Képviselő-testülettel, hogy Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatta, jóváhagyásra javasolja.  

 

Nagy András – polgármester – javasolja a Képviselő-testületnek Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az írásos 

előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító  

3/2015. (II.27.) rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

 

3. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

módosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

kapcsolatban. 

 

Valentovics Beáta – jegyző – a HEP felülvizsgálatát véleményezésre megküldte a Türr 

István Képző és Kutató Intézet (Kecskemét) részére. Az Intézet apróbb javaslatokat, 

kiegészítéseket tett, melyeket végre hajtottak.  

 

Nagy András – polgármester – Javasolja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

módosítását fogadják el.  Az előterjesztés szövege teljes körűen felvázolja a helyzetet. 

 

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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116/2015. (IX. 24.) határozat  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Helyi  

Esélyegyenlőségi Programjának módosítása 

 

 

                                                                                 H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2013 

(VI.26.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

áttekintette, majd felülvizsgálta és azt az előterjesztés mellékletében 

szereplő tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja. 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Napirendi pont 

Döntés a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való 

csatlakozásról 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Községi Önkormányzat továbbra is 

csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. Az előterjesztés 

erről szól, javasolja a határozat jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

117/2015. (IX.24.) számú határozat  

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj 

 pályázathoz való csatlakozásról  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához.  

 

Az „A” típusú (két egymást követő tanulmányi félévre) és „B” típusú (hat 

egymást követő tanulmányi félévre) pályázati kiírás közzétételét elrendeli.  

 Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2015. október 1. napja.  A 

pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 9. napja. 

 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2015. október 1., Csatlakozási nyilatkozat beküldése 

                 2015. november 9., Pályázatok benyújtása 
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5. Napirendi pont 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás 

módosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

A Társulási megállapodásának módosítását javasolja jóváhagyni az előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

118/2015. (IX. 24.) határozat  

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi  

Társulás Társulási megállapodás módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 

előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal, egységes szerkezetben 

elfogadja. 

Képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a Megállapodás 

aláírására. 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 

6. Napirendi pont 

Kistérségi honlap üzemeltetés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

 

Nagy András – polgármester – Kistérségi honlap üzemeltetés költségeit a kistérségbe 

tartozó települések lakosságszám arányosan biztosítják a Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi 

Társulás részére.  

 

Valentovics Beáta – jegyző - A honlap üzemeltetés költségeit 3 hónapra átadott 

pénzeszközként biztosítják a települések, a további 9 hónapban a tagdíj nyújt fedezetet erre. 

 

Nagy András – polgármester - javasolja a határozat-tervezet elfogadását az írásos 

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: 

 

119/2015. (IX. 24.) határozat  
Kistérségi honlap üzemeltetés költségeinek  

lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai 

Többcélú Kistérségi Társulás részére 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget 

vállal arra, hogy a kistérségi honlap üzemeltetésének 2015. évben felmerülő 3 

hónapos költségeire lakosságszám arányosan bruttó 12.000 Ft összegű egyéb 

működési célú támogatást ad át államháztartáson belülre megállapodás 

ellenében, elszámolási kötelezettséggel a Többcélú Kistérségi Társulás részére 

Móricgát Községi Önkormányzata általános tartaléka terhére.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi 

továbbá, hogy a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás a kistérségi honlap 

üzemeltetetésének 2016-ban fennmaradó 9 havi költségét a tagdíjból kívánja 

fedezni.  

 

 Felelős: Nagy András polgármester a megállapodás aláírására,  

Határidő: 2015. szeptember 30. a megállapodás aláírására,  
 

 

7. Napirendi pont 

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 

szerződésének megszűnése 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

Az előterjesztésből kitűnik, hogy a lakásbérleti szerződése 2015. augusztus 31. napjával 

megszűnik, mivel a lakó kiköltözik. Javasolja a határozat-tervezet jóváhagyását.  

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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120/2015. (IX.24.) határozat  

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti 

önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének megszűnése 

                                                                                             

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti  földszinti 37 m
2
-es  

önkormányzati bérlakás bérleti szerződését a szerződés 9. b) pontja alapján 

2015. augusztus 31. napjával megszűnteti.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a bérleti szerződés 11-14. 

pontjaira figyelemmel intézkedjen az ingatlan visszaadása ügyében.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

               Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2015. október 15.  

 

 

 

8. Napirendi pont 

Bálint Anikó önkormányzati bérlakás kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester – ismertette az írásbeli előterjesztés tartalmát a képviselőkkel. 

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

Dózsa Gy. u. 38 szám alatti 42 m 
2 

–es önkormányzati lakás bérlőjeként Bálint Anikó  

Kiskunfélegyháza, XI. körzet tanya 326 szám alatti lakost jelölje ki. A bérleti szerződés 

időtartama 2015. október 1. – 2016. szeptember 30. Képviselő-testület hatalmazza fel a bérleti 

szerződés megkötésére. 
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

121/2015. (IX.24.) határozat  

Bálint Anikó önkormányzati bérlakás kérelme 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38 szám alatti 42 m 
2 

–es önkormányzati lakás 

bérlőjeként Bálint Anikó  Kiskunfélegyháza, XI. körzet tanya 326 szám 

alatti lakost jelöli ki. 

A bérleti szerződés időtartama 2015. október 1. – 2016. szeptember 30.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. október 15., bérleti szerződés megkötésére 
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9. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 101/2015. (V.28.)  

Zárt határozatának visszavonása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester – a határozat visszavonását javasolja, tekintettel arra, hogy a 

kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2015. (IX.24.) határozat  

101/2015. (V.28. ) zárt határozat visszavonása 

 

                                                                                             

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 

101/2015. (V.28.) zárt határozatát.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 
 

10. Napirendi pont 

Jászszentlászló Táncsics u. 3. szám alatti ingatlan értékesítése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló, Táncsics u. 3. szám alatti lakóház kiskorú 

tulajdonosainak törvényes képviselője megvételre kínálta fel a fenti ingatlant. Mérlegelni kell, 

hogy ezt az ingatlant meg kívánja-e vásárolni az önkormányzat. Javasolja, hogy 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló, Táncsics u. 3. 

szám alatti ingatlant ne vásárolja meg.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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123/2015. (IX.24.) határozat  

Jászszentlászló, Táncsics u. 3. szám alatti ingatlan megvétele 

 

                                                                                             

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló, Táncsics u. 3. szám alatti ingatlant nem kívánja 

megvásárolni. 

  

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2015. október 15.,  a tájékoztatásra 

 

 

11. Napirendi pont 

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Javasolja, hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2015. évi közmeghallgatás időpontját 2015. november 19. napján 17
00

 

órára hirdetesse meg a Művelődési Házba. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

 

124/2015. (IX.24.) határozat  

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 

közmeghallgatás időpontját 2015. november 19. napján 17
00

 órára hirdeti 

meg a Művelődési Házba. 

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: Azonnal 
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12. Napirendi pont 

Egyebek. 

 

12/1 Fogorvosi ellátás biztosítása 

  Szóbeli előterjesztés 

 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy kettő fogorvossal 

folytatott tárgyalásokat. Az egyeztetések alapján Dr. Fodor Tünde Gabriella fogorvos és 

szájsebész szakorvossal sikerült megegyezni.  Dr. Csanádi Attila fogorvos 2015. szeptember 

30. napjáig látja el a fogorvosi ellátást, már szabadságát tölti. Hosszas egyeztetés után tudtak 

csak a rendelőben szétnézni, hogy meggyőződjenek arról milyen eszközök, és feltételek 

állnak rendelkezésre. Azokat az eszközöket, melyeket a fogorvos vásárolt, el fogja vinni, 

azokat az eszközöket, melyeket korábban az Önkormányzat vásárolt - itt kell, hogy hagyja. 

Ezt 2015. szeptember 30. napján fogja átadni. Az ÁNTSZ felvilágosítása szerint a működés 

minimum feltételei a következők: röntgen (költsége 1,5 millió forint) légsterilizátor, vagy 

autokláv (költsége 1.4 millió forint), valamint a fogorvosi eszközök egységcsomag (400 e 

forint).  Ezeket az eszközöket be kell szerezni, hogy a fogorvosi ellátást biztosítani tudja a 

fogorvos. 

 A praxis jog fél évig Dr. Csanádi Attila tulajdonában marad, értékesítheti, amennyiben ez 

nem jár sikerrel, akkor visszaszáll az Önkormányzatra. Első félévben Finanszírozási 

szerződést az Önkormányzat tud kötni, a finanszírozást továbbadja a fogorvosnak. 

 A fogorvos vállalkozóként fog tevékenykedni, kérése, hogy az asszisztens személyzetet az 

átmeneti időszakban az Önkormányzat foglalkoztassa. Ezt azt jelenti, hogy a bért és a 

járulékot az önkormányzat fizeti fél éves időtartamra.  

 

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – javasolja, hogy az Önkormányzat ne váljon meg a praxis 

jogtól. Ezt már korábban is felvetette, amikor a Csanádi doktor kezdett itt.   

 

 

Dr. Hajagos-Tóth Sándor – képviselő – ez nem ilyen egyszerű. Bizonyos esetekben a 

praxisjog alanyi jogon megilleti az orvost, ebbe az Önkormányzatnak korábban sem volt 

beleszólása, és most sem lesz.  A praxisra szüksége van, hogy működni tudjon, praxis nélkül 

nem tud szerződést kötni az OEP-pel. 

 

 

 

Nagy András – polgármester – javasolja, hogy Képviselő-testület hatalmazza fel a fogorvosi 

alapellátás tárgyában a szerződést Dr. Fodor Tünde Gabriella fog- és szájsebész szakorvossal 

kösse meg. A szerződés alapján nevezett a fogorvosi ellátást 2015. október 1. napjától fél éves 

időtartamra 2016. március 31. napjáig, tartós helyettesítésben látja el. A rendelési idő – 

lehetőség szerint – heti 20 órában kerül meghatározásra. 
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

125/2015. (IX.24.) határozat  

Fogászati alapellátás tárgyában  

szerződés kötése 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a fogászati alapellátás tartós helyettesítéssel történő ellátását. Felhatalmazza 

a polgármestert, hogy a fogászati alapellátás tárgyában a megbízási 

szerződést kösse meg Dr. Fodor Tünde Gabriella fog- és szájsebész 

szakorvossal. A megbízási szerződést 2015. október 01 – 2016. március 31. 

napjáig terjedő időtartamra kötik meg.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2015. október 15. a szerződés megkötésére.  

 

Nagy András – polgármester – javasolja, hogy Képviselő-testület hatalmazza fel, hogy a 

fogorvosi rendelőt a működés minimum feltételeinek szem előtt tartásával felszereljék. Az 

eszközöket az Önkormányzat vásárolja meg, azok a rendelő tartozékai maradnak. Szigorú 

leltár készül, minden eszköz egyedi megjelölést kap. A beszerzés értéke 2.000 e Ft. A 

fogorvosi rendelő tisztasági meszelés után kerül átadásra, melynek teljes költségét 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat viseli.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

126/2015. (IX.24.) határozat  

Fogászati alapellátás biztosításához 

eszközök beszerzése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a fogorvosi rendelő működésének 

minimum feltételeihez szükséges felszereléséről gondoskodjon. Az 

eszközöket az Önkormányzat vásárolja meg, azok a rendelő tartozékai 

maradnak. A beszerzés értéke 2.000.000.- Ft.  

 

A beszerzés fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének Általános Tartalék előirányzata.  

 

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2015. október 15-ig 
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Nagy András – polgármester – javasolja, hogy Képviselő-testület hatalmazza fel, hogy a 

fogorvosi asszisztenssel, hat hónap határozott időtartamra – foglalkoztatási jogviszonyt 

kössön. A bér és járulék költségét az Önkormányzat finanszírozza, nem terheli a fogorvost.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

127/2015. (IX.24.) határozat  

Fogászati asszisztens foglalkoztatása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a fogorvosi asszisztenssel hat hónap 

időtartamra foglalkoztatási jogviszonyt létesítsen.  A bér és járulék költsége 

teljes egészében az Önkormányzatot terheli.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2015. október 15-ig 

 

12/2 Szent László Herma elhelyezése.  

   Szóbeli előterjesztés 

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

Szent László települések találkozója. El kell dönteni, hogy a település Szent László Herma 

emlékmű kerüljön felállításra gránit talapzaton, illetve egy falazott emlékmű, amelyen a Szent 

László települések címerei kerülnek elhelyezésre. Javasolja, a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatal (Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.) előtti parkban kerüljön 

felállításra gránit talapzaton a Szent László Herma mellszobor. Szóba került helyszínként a 

Kultúrház udvar, illetve a Park, de ezeket nem támogatja.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

128/2015. (IX.24.) határozat  

Szent László Herma mellszobor  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 

Hivatal előtt lévő parkban Szent László Herma mellszobor elhelyezéséről és 

a szükséges szerződések megkötésére. 

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2015. december 31. 
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12/3 Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti bérlakások 

karbantartása.  

 Szóbeli előterjesztés. 

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

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakások rendkívül 

elhanyagolt állapotban vannak. Közel 30 éve történt mázolás, festő által végzett meszelés. A 

lakók maguk meszelték ki a lakásokat, amely egyrészről érthető, hiszen takarékoskodtak, 

azonban már a falakra és a nyílászárókra rá fér egy alapos felújítás. Javasolja, hogy az emeleti 

lakás és a földszinti Dózsa György utcai lakás szabadon áll, ezeket egy festő festené és 

mázolja újra.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

129/2015. (IX.24.) határozat  

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. 

szám alatti önkormányzati bérlakások 

festése, mázolása. 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy Jászszentlászló Dózsa György u. 38. 

szám alatti önkormányzati bérlakások – szabadon álló emeleti (72 m
2
) és 

földszinti lakás (37 m
2
) – felújításáról (festés és mázolás) gondoskodjon.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: Azonnal.  

 

12/4. Tájékoztatás az Önkormányzatnak tartósan adós vállalkozók és 

magánszemélyek ellen kezdeményezett végrehajtási eljárásokról. 

 Szóbeli előterjesztés 

 

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

vállalkozás és magánszemély esetében tapasztalható több éves rossz fizetési morál a helyi 

adók, lakbérek, önkormányzati kamatmentes támogatások visszafizetése vonatkozásában. Az 

Önkormányzatnak meg kellett fontolni a jogi lépéseket, hogy a kintlévőségeket kezelni tudja. 

Átadta a szót a jegyzőnek.  

Valentovics Beáta – jegyző - a témával kapcsolatban elmondta, hogy több éves 

kintlévőségekről van szó. Az Önkormányzat megállapodást kötött egy végrehajtó irodával, ezt 

követően nyílt meg a lehetősége, hogy érvényesítsék a jogukat.  Az Önkormányzat többszöri 

felszólítására az adósok nem rendezték hátralékukat. Önkormányzatot is egyre jobban arra 

ösztönzik, hogy nagy hangsúlyt fektessen az adó bevételek beszedésére.  

Tóthné Frank Anikó – képviselő – teljesen elfogadható, hogy jogkövető magatartásra kell az 

embereket késztetni.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül a 

tájékoztatást tudomásul vette.  

 

12/4. Tájékoztatás Teniszpálya ügyében. 

 Szóbeli előterjesztés. 

 

 

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

magánszemély megkereste az Önkormányzatot, hogy a Sportpálya területéből bérelni kíván 

1000 m 
2
 nagyságú területet, melyen teniszpályát kíván kialakítani a kiszolgáló helyiségekkel 

együtt. A kérelemben az szerepel, hogy 50 évre kívánja bérbe venni a területet, megépíti a 

létesítményt, viseli a terhét és szedi a hasznát. A kérelem áttanulmányozása során több kérdés 

nyitott maradt, ami pontosítást igényel. 

Patyi Norbert – alpolgármester – egyszerűbb lenne, ha az Önkormányzat értékesítené ezt a 

területet. A bérlet mindig több aggályos kérdést von maga után. 

Hajagos-Tóth István – képviselő – miért nem vásárol egy telket ez a személy? 1000 m
2
 egy 

telek méretű terület. A sportkör mit szól ehhez a kérdéshez? 

Dr. Hajagos-Tóth Sándor – képviselő – egyetért ezzel a felvetéssel. A sportpályán ezt a 

területet lehet, hogy később másra is lehetne hasznosítani.  

Patyi Norbert – alpolgármester – Nem támogatja ezt az ügyet. Sok vitás kérdés merülhet fel 

még ebből adódóan. Egyébként sem túl nagy a sportpálya területe, ha későbbiekben 

valamilyen pályázat útján fejlesztést lehetne végrehajtani, nem lesz rá hely. Falunapi 

rendezvénykor is alig fér el a mindenféle sátor, játékárus, forgós.  

Nagy András – polgármester – Részben egyetért a hozzászólásokkal, megállapítja, hogy ezt 

a kérdést még alaposan körbe kell járni, további egyeztetések szükségesek. Felveszi a 

kapcsolatot az érdeklődővel és további tárgyalásokat folytat a teniszpálya létesítése 

kérdésében.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül a 

tájékoztatást tudomásul vette.  

 

 12/5 Egyéb felvetések, kérdések 

         Szóbeli előterjesztés 
 

Mészáros László – képviselő – az alábbi kérdéseket jelezte: a parkban a kandeláberek egy 

része nem világít, karbantartásuk szükséges. Az utcai padok kopottak, karbantartásuk 

szükséges. Az ABC előtti zebra kopott, újra kell festeni. Sándor Imre Rákóczi utcai lakos 

jelezte, hogy a háza előtt lévő projekt tábla nem jó helyen van, nehezen tud kitolatni a 

garázsból.  
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Nagy András – polgármester – megköszönte a jelzéseket. A projekt táblával kapcsolatban 

válaszolt azonnal, azt onnan 2016. március hónapig nem lehet elmozdítani. A többi kérdésben 

megteszi a szükséges lépéseket.  

Képviselő-testület az ülést zárt keretek között folytatta.  

K. m. f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


