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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2015. január 29-

én 15 
00

 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.  

 

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

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 

 

 Nagy András polgármester 

 

 Hajagos-Tóth István 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor  

 Mészáros László 

 Patyi Norbert 

 Sütőné Kővágó Margit 

 Tóthné Frank Anikó 

 képviselő (7 fő 100 %) 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: 

 

 Valentovics Beáta jegyző 

 

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülés 

határozatképes, valamennyi képviselő megjelent.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

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

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

módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. Egyebek. 

 

4. Zárt Ülés  

Közszolgálati jogviszony megszűntetése iránti kérelem elbírálása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  
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1. Napirend 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület 

és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-

tervezet elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

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

 

Valentovics Beáta – jegyző – a szervezeti és működési szabályzat módosítása a Magyar 

Államkincstár által jelzett hiánypótlásban leírt hiányosságok miatt szükséges az előterjesztés 

szerint. 

 

Nagy András – polgármester – javasolja a Képviselő-testületnek a Képviselő-testület és 

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

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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2015 (I. 30.) önkormányzati rendelete 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

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

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

 

2. Napirendi pont 

Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása  

 (Írásos előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

Nagy András – polgármester – A meghívó mellékleteként a Képviselő-testületek tagjai megkapták 

az írásos előterjesztés anyagát.  

 

Javasolja az írásos előterjesztés anyagának megfelelő formában javasolja a módosító okirat és az 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jóváhagyását.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

1/2015. (I.29.) határozat  

Szent László Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okiratának módosítása 
 

 

Határozat 

 
1. Jászszentlászló Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  a 

törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától a Szent  

László Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát jelen normatív határozat 1. 

sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen normatív 

határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a  

Jászszentlászló Község Önkormányt Képviselő-testülete 116/2013. 

sz. határozatával és a Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 67/2013. sz. határozatával jóváhagyott alapító okiratát. 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításainak az 

alapdokumentumokon történő átvezetéséről, illetve a költségvetési 

szervek módosító okiratának és egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratának 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári 

nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális 

Igazgatóság Államháztartási Irodája részére. 

 

 

 Felelős: Nagy András Jászszentlászló polgármestere 

               Valentovics Beáta jegyző 

 Határidő: 2015. február 6. 

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – kérdése arra vonatkozott, hogy az Óvodaszékbe delegál-

e tagot az Önkormányzat? 

 

Valentovics Beáta – jegyző – 2014. év decemberében a Társulási Tanács jóváhagyta az Szent 

László Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szabályzat tartalmazza az 

óvodaszékbe delegált személyek körét, melyet az intézményvezető négy főben határozott 

meg. Ezzel szemben azonban a korábbi fenntartó önkormányzatok részéről megjelölt egy-egy 

főt, egy személy a nevelőtestületből, egy szülőt a bölcsődés szülők köréből és egy szülőt az 

óvodás szülők köréből. Ez ellentmondás, hiszen, ha összeadjuk, akkor az öt fő. Erre felhívta 

az intézményvezető asszony figyelmét, amit ki fog javítani. Az óvoda fenntartója Társulási 

Tanács, a 2015. februári ülésen fognak dönteni az Óvodaszékbe történő delegálásról. A 

fenntartó nem köteles az Óvodaszékbe delegálni, delegálhat. Összeférhetetlenségi szabályok 

nincsenek, tehát, ha egy tanács tagot delegálnak az Óvodaszékbe, az a személy szülőként 

lehet tagja a szülői szervezetnek is.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – megköszönte a tájékoztatást.  
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3. Napirendi pont 

Egyebek 

 3/1. Tájékoztatás temetői közszolgáltatás tárgyában.  

 

Nagy András – polgármester – az önkormányzat temetkezési közszolgáltatási szerződést 

kötött a Lélekharangok Kkt-vel. A szerződés 4. pontja határozza meg a vállalkozó feladatait, 

amelynek zömét teljesít is a vállalkozó, azonban felmerültek kifogások. Ilyen például a 

temetői nyilvántartás vezetése, erre a hiányosságra a 2013. novemberében végzett Járási 

Hivatali vizsgálat is felhívta a figyelmet. A vállalkozó köteles minden évben egyeztetni az 

önkormányzattal, hiszen a hivatalnak csak a Jászszentlászlón anyakönyvezett, illetve a 

jászszentlászlói lakosok elhalálozásáról van tudomása, ha más településről hoznak ide temetni 

elhunytat, arról nincs adat. Ezért is fontos a nyilvántartások egyeztetése. A másik problémás 

terület az ügyfélszolgálati iroda fenntartása, melyet szintén vállalt a vállalkozó. Heti három 

alkalommal, 4 óra nyitva tartással kellene működnie az irodának, amely ismeretei szerint, nem 

történik meg.  

A problémák egyeztetésére egy hivatalos levelet írnak, melyben felkérik a Lélekharangok Kkt 

képviselőjét a helyzet tisztázására.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – a fizetendő díjakról tájékoztatást kell közzé tenni az 

újságban.  

 

Nagy András – polgármester – az Önkormányzati rendelet tartalmazza a tarifákat, melyeket 

köteles közzé tenni a vállalkozó is.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 3/2 Tájékoztatás háziorvosi körzet működésével kapcsolatban.  

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló községben a háziorvosi körzetet a Fitt 

Harmony Kft működteti. Az önkormányzatnak megállapodást a Fitt Harmony Kft-vel kötött. 

Az Önkormányzatnak semmilyen információja nincs a háziorvos végzettségével 

kapcsolatban, ezért a meglévő iratokat be fogják kérni. Két probléma merült fel a háziorvosi 

körzettel kapcsolatban a területi ellátási kötelezettség el nem látása, illetve a gyógyszer 

forgalmazás kérdése. Ezen felmerült problémák tisztázása céljából levélben keresik meg Dr. 

Faddí Zoltán Mihály háziorvost.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – háziorvosi tevékenység ellátásához háziorvosi szakvizsga, 

foglalkozás egészségügyi vizsga, megyei ÁNTSZ engedély, licenc vizsga szükséges. Az 

Önkormányzat levélben fogja megkeresni a háziorvost, amelyben felhívjuk a szükséges iratok 

bemutatására.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  
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3/3 Előterjesztés a Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 

 

Nagy András – polgármester – a meghívó kiküldését követően kapta kézhez az 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló 

előterjesztést. A módosítás egyik célja arra vonatkozik, hogy a Társulás gazdasági társaságot 

hozhasson lére a jövőben.  

 

A kinyomtatott előterjesztést kiosztották a képviselőknek, polgármester az anyagot ismertette 

képviselő-testület tagjaival.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – felhívta a képviselő-testület tagjainak a figyelmét, hogy a 

döntés minősített többséget igényel.  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat tervezet 

elfogadását..  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

2//2015. (I. 29.) sz. határozat 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi  

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

 H a t á r o z a t 

 
     

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását az előterjesztés 2. számú 

mellékletében foglalt tartalommal, egységes szerkezetben 

elfogadja. 

Képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a 

Megállapodás aláírására. 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3/4 Tájékoztatás kistérségi fejlesztési program tárgyában. 

 

Nagy András – polgármester – Járási program keretében a hat település fejlesztésére 1.300 

millió forint támogatás lehívására lesz lehetőség 2015-2017. időszakban. Ebből 

Jászszentlászlóra eső rész – jelenlegi ismeretek szerint – 172 millió forint. 2015. évben a 

napközi otthonos konyha intézmény felújítását (30 millió forint) és az Alapszolgáltatási 

Központ intézmény energetikai felújítását (15 millió forint) kívánják megvalósítani. 2016. 
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évben az önkormányzat komplex informatikai fejlesztését (5 millió forint) és a Közösségi ház 

komplex energetikai és építészeti felújítását (72 millió forint) tervezik. 2017. évben belvíz 

elvezetés kérdésének megoldása (35 millió forint) és az aprítékos kazánhoz apríték 

kezelésére, tárolására, előállítására (10 millió forint) kívánnak költeni. A tervezett összeg 167 

millió forint, amely természetesen még változhat.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 3/5 Tájékoztatás Alkotmány utca és Gyermekélelmezési konyha felújítása  

 kérdésében 

 

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

önkormányzat tervezi az Alkotmány utca burkolat felújítását. A támogatás forrása az 

adósságkonszolidációban nem részesített települések részére biztosított támogatás, 44 millió 

forint, amelyről a kedvező döntés már megszületett, azonban még nem ismert, hogy mikor 

kapja meg az önkormányzat a támogatást. A felújításhoz azonban mindenképpen szükséges a 

tervezés, ezért a februári ülésen már konkrét ajánlatot fog ismertetni a képviselő-testülettel az 

Alkotmány utca felújítása tervezési költségeiről. Az Alkotmány utca felújításához 

kapcsolódik a Vasút utcai árok, és a Tavasz utcai árok megtervezése is. Előre láthatólag a 

tervezési költség 2.300 e Ft. 

 

A másik komoly felújítás, a gyermekélelmezési konyha felújítása. Szintén a februári 

képviselő-testületi ülésen fog tájékoztatást nyújtani a tervezési költségekről, valamint a 

várható kivitelezői árajánlatról. Kiskunmajsai tervező és kivitelező vizsgálja meg az épületet a 

jövő héten, februári ülésen lesz konkrét ajánlat.  

 

Kultúrház intézménynél az udvari színpad, az épületen belül az előtér és nagyterem 

összenyitását tervezi. Ennek a megtervezését szeretné elkezdeni, valamint az Óvoda 

intézményben egy zsibongó terveit készíttetné el. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél 

két plusz szoba kerülne kialakításra, ennek a terveit készítteti el a fenntartó. Két szobával 

bővülhetne az intézmény, ezzel plusz 8. személy elhelyezésére lenne lehetőség, valamint az 

irodákat áthelyeznék más részére az intézménynek. A felújítás terveinek elkészítésére kérnek 

árajánlatot, a februári ülésen terjeszti a képviselő-testület elé.  

 

Korábbi testületi ülésen már téma volt az Általános iskola tetőszerkezetének felújítása. A 

beérkezett ajánlatok alapján egyeztetett a kedvezőbb ajánlatot adó cég képviselőjével. Kérte a  

munkálatok közé kerüljön be a csatornarendszer visszaépítése, valamint pontosan kerüljön 

meghatározásra a lemez megjelölése, amely a tetőre felhelyezésre kerül. A cég elfogadta a 

kéréseket, azonban a szerződés-tervezetbe egy pontban kikötötték, hogy az ajánlat kismértékű 

ácsszerkezeti bontás és pótlás munkálatokat tartalmazza, amennyiben nagyobb mértékű 

javításra lenne szükség – a tető megbontását követően felmerülő hibák miatt – azt csak 

pótmunka keretében vállalják. Ez azt jelenti, hogy az ajánlatban szereplő ár változhat, 
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természetesen több lehet. Ezt nem tartja elfogadhatónak, ezért kérte a cég képviselőjét, hogy 

dolgozzon ki egy konkrét ajánlatot, a tető állapotának pontos felmérését követően, ellenkező 

esetben nem kötik meg a vállalkozói szerződést. Képviselő-testületet a februári képviselő-

testületi ülésen fogja tájékoztatni, akkor terjeszti az árajánlatot elő.  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 

Művelődési Háznál a jelenlegi működő fűtési rendszer nem működik hatékonyan. A téli 

hidegben 17-18 C
o
 tudnak biztosítani az irodákban és a nagyteremben. A kazán kialakítása 

olyan, hogy a füstcső járat hamar elkormolódik, ez problémát okoz. Ahhoz, hogy az épületet 

fel lehessen fűteni, téli időszakban hétvégén is egész nap és egész éjjel fűteni kellene. Egy 

ember foglalkoztatása mellett ez nem megoldható. Amennyiben több alkalmazott lenne, az 

már anyagilag nagyobb terhet róna az önkormányzatra. Ha 2015 évben nem lesz közmunka 

program, egy ember bére járulékokkal együtt éves szinten 2 millió forint. Ennek a helyzetnek 

a megoldására gáz kazánt beüzemelését javasolja, melynek költsége 1. 047 e Ft + Áfa lesz. 

Bozóki Tamás adott árajánlatot a fűtési rendszer kiépítésére. A gázfűtéssel lehet biztosítani 

éjszaka és hétvégén a fűtést, napközben pedig az aprítékos kazánnal kell fűteni.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2015. (I. 29.) sz. határozat 

Művelődési Ház fűtési rendszerének 

felújítása 

 

 H a t á r o z a t 

 
     

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, Művelődési ház Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám 

alatti intézménynél fűtésrendszerét kiegészítésre kerüljön egy 

gáz fűtési rendszer kiépítésével.  A fűtésrendszer kiépítésének 

várható költsége 1 047.000.-Ft + ÁFA, mely beépítésre kerül a 

2015. évi költségvetésbe.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

vállalkozói szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 
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3/5  Tájékoztatás önkormányzati gépjármű vásárlása kérdésében.  

 

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

tulajdonában lévő Opel Astra gépkocsi már nagyon idős, nem üzembiztos, fenntartása nem 

olcsó. Három ajánlatot kértek, három tipusú gépkocsira 

1. Skoda Yeti  5.950 e Ft 

2. Suzuki SX4 S-Cross 6.100 e Ft 

3. Dacia Duster   4.000 e Ft 

 

A gépkocsikat ki fogják próbálni, a konkrét beszerzésről februárban dönt a képviselő-testület.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 3/6 Tájékoztatás testvér-települési pályázat benyújtásáról 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, az önkormányzat 25 

ezer Euró támogatási összegnek megfelelő pályázatot kíván benyújtani testvér települési 

pályázat témában. A pályázatot Terbe Zoltán állítja majd össze, komoly tapasztalatai vannak, 

már több sikerese pályázat áll mögötte. A nyertes pályázat esetén a sikerdíj 6% 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

3/6 Tájékoztatás Dózsa György utcai forgalom lassítás tárgyában 

 

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

Önkormányzat a Dózsa György utcára a forgalom lassítására szolgáló elektromos táblát. A 

tábla mutatja a beérkező gépkocsi sebességét, valamint a Lassíts! - feliratot. A tábla 

elektromos hálózatról működik, ára 520 e Ft + ÁFA. A település határainál újra festik a 

köszöntő táblákat, valamint a faluközpontba elhelyeznek egy információs táblát a település 

térképével, a fontosabb intézmények, épületek megjelölésével. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  
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Sütőné Kővágó Margit – képviselő - kérte, hogy a soron következő újságban jelenjen meg a 

felhívás, hogy aki a német partner településtől érkező delegációból vendéget kíván fogadni, 

jelentkezzen bátran. Sok jelzést kap erre vonatkozóan, hogy kifogásolják az emberek, hogy 

nem hívják fel a vendégfogadásra a lakosságot szélesebb körben.   

 

3/7 Sirius Rádió támogatási kérelme 

 

Nagy András – polgármester – Kiskunmajsai Sirius Rádió támogatási kérelemmel fordult 

Jászszentlászló Községi Önkormányzathoz. Ebben a kérelemben működésükhöz kérnek 

pénzbeli támogatást. Nagyon jó a kapcsolat a rádió munkatársai és az önkormányzat között. 

Javasolja 2015. évre 20.000.-Ft támogatás biztosítását. A támogatás beépítésre kerüljön 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe.  

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

4//2015. (I. 29.) sz. határozat 

Kiskunmajsai SIRIUS Rádió 

támogatás 

 

 H a t á r o z a t 

 
     

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Kiskunmajsai SIRIUS RÁDIÓ működéséhez 20.000.-Ft 

egyszeri támogatást biztosít 2015. évre.  

 

A támogatás beépítésre kerül Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletébe.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a 

Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. február 28. – megállapodás megkötésére.  

 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést zárt keretek között 

folytatja.  

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


