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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2016. szeptember 

29-én 14 
00 

órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. 

 

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

 

 Nagy András polgármester  

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Mészáros László képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit  képviselő  

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. A képviselők 86% megjelent 

az ülés határozatképes. Az ülés napirendjének a meghívó szerinti napirendet javasolja 

elfogadni.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el: 

 

1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. .Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) rendeletének módosításáról szóló 

14/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (IX.30.) 

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 6/2011. (III.25.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 19/2015. (XI. 

27. ) önkormányzati rendelete módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 
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5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról szóló 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

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

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

7. Életünk Jászszentlászló sajtótermékkel kapcsolatos döntések 

(írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

8. Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése F&F Trend Dent Kft-vel.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

9. Dr. Fodor Tünde Gabriella eszköztámogatási kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

10. Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

11. Czombos Csaba kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

12. Jászszentlászló 1079/4 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

13. A közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslattétel 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

14. Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések meghozatala 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

15. "Fenntartható megújuló energiák Jászszentlászló településen” elnevezésű pályázat 

benyújtásáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

16. Egyebek. 

 

17. Szociális tárgyú ügyek 

Zárt ülés keretében 
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1. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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 – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke – tájékoztatta a 

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

javasolja.  

 

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

tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 

módosítását hagyják jóvá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

139/2016. (IX. 29.) határozat  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetésnek módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 

megállapító 21/2016.(II.25.) Jászszentlászló és a 8/2016.(II.25) Móricgát 

határozatok 2. pontját az alábbiak szerint módosítja. 

 

1.)Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-

testületei a Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetését 

 

59.275. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

  

Költségvetési bevételek előirányzata 

 - működési bevételek                                                      124.000.- Ft 

 - közhatalmi bevételek                                           260.000.- Ft 

 - egyéb működési célú támogatás áht-on belülről       689.000.- Ft 

 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

   - irányító szervi támogatás                                            52.085.000.- Ft

  

 - előző év költségvetési maradványának igénybevétele   6.117.000.- Ft
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Költségvetési kiadások előirányzata 

 - személyi juttatások                                              34.530.000.- Ft 

 - munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.601.000.- Ft 

 - dologi kiadások                                               12.144.000.- Ft 

            - beruházások 3.000.000.- Ft 

 

                 Határidő: 2016. december 31. 

              Felelős:  Nagy András          polgármester 

                      Valentovics Beáta   jegyző 

 

 

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.26.) rendeletének módosításáról 

szóló 14/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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. Bizottság az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet megvitatásra alkalmasnak 

találta, és javasolja elfogadását.  

 

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

testületnek a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet - előterjesztés szerinti formában 

és tartalommal történő - elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító  

2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

14/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016.(IX. 30.) 

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló  6/2011.(III.25. ) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András - polgármester - javasolja a rendelet-tervezet jóváhagyását az előterjesztés 

szerinti tartalommal és formában. Képviselő-testület már az év elején tárgyalta a kérdést, a 

szükséges hatóság véleményezte a rendelet-tervezetet. 

 

Sütőné Kővágó Margit - képviselő - kérdése, hogy milyen módon tudja ellenőrizni az 

Önkormányzat az  érintett orvosokat, hogy valóban a bevételük 80%-a OEP finanszírozás?  
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Valentovics Beáta - jegyző - felveszi a kapcsolatot az OEP finanszírozási osztályával ebben a 

kérdésben.  

 

Dr. Hajagos-Tóth Sándor - képviselő - az alapellátásban a bevételek teljes egészét az OEP 

finanszírozás adja. Háziorvosként nincs engedélye más tevékenység végzésére, ezért nincs 

más bevétele a körzetben.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a helyi iparűzési adóról szóló 

6/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

15/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

4. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(IX. 30.) 

önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló   

19/2015. (XI. 27. ) önkormányzati rendelete módosításáról 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - javasolja a rendelet-tervezet írásbeli előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában történő jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a magánszemélyek kommunális adójáról szóló  

19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

16/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

5. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(IX. 30.) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról szóló 10/2015. (IV.24. ) önkormányzati rendelete módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról szóló rendelet-tervezet tartalmazza 1. mellékletet, mely a Tanyagondnoki szolgáltatás 

külterületi ellátási területei sorolja fel. Támogatja a rendelet-tervezet írásos előterjesztés 

szerinti formában és tartalommal történő jóváhagyását.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló   

10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

17/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

6. Napirendi pont 

Döntés a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való 

csatlakozásról 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - Az önkormányzat évek óta csatlakozik a "Bursa Hungarica" 

Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. Javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozat-

tervezet jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

140/2016. (IX. 29.) számú határozat  

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj 

 pályázathoz való csatlakozásról  

 

                                                                                        Határozat 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. 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: 2016. október 3. napja.  A 

pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8. napja. 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2016. október 3., Csatlakozási nyilatkozat beküldése 

                 2016. november 8., Pályázatok benyújtása 

 

 

7. Napirendi pont 

Életünk Jászszentlászló sajtótermékkel kapcsolatos döntések 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - Javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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141/2016. (IX. 29.) számú határozat  

Életünk Jászszentlászló sajtótermék   

 

 

Határozat 

 

 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvényben foglaltak figyelembe vételével a Jászszentlászló 

Község Önkormányzata időszaki lapjának - Életünk Jászszentlászló-  

szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat jelen határozat 1. számú 

mellékletében foglaltak szerint alkotja meg. 

 

2. Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a megalkotott szabályzatról 

tájékoztasson valamennyi érintett felet.  

 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az időszaki laphoz 

kapcsolódóan a lapalapítói és kiadói teendőkről szóló, 2. számú 

mellékletben szereplő megállapodást kösse meg. 

 

 

4. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy médiaszolgáltatásokról és 

a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 46. §-ban 

foglaltak alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. Napirendi pont 

Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése F&F Trend Dent Kft-vel.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - a fogorvosi feladat-ellátási szerződést az Önkormányzat 

2016. november 1 napjától öt éves időtartamra köti meg az F&F Trend Dent Kft-vel. Ezt 

követően vállalkozás közvetlenül szerződést köt az OEP finanszírozási osztályával, ezáltal az 

Önkormányzat nem lesz szolgáltató a továbbiakban. Javasolja az előterjesztésben szereplő 

határozat tervezet jóváhagyását.   

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

 

142/2016. (IX. 29) sz. határozata 

Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése az 

 F&F Trend Dent Korlátolt Felelősségű Társasággal 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 132/2016. 

(VIII.18.) számú határozatát módosítja akként, hogy a fogászati alapellátás 

tárgyában a 134/2016. (IX. 2) számú határozatban meghatározott időponttól 
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vagyis 2016. november 1. napjától 5 éves időtartamra  a F&F Trend Dent  

Korlátolt Felelősségű Társasággal (6763 Szatymaz, II körzet tanya 1607. 

Cégjegyzékszám: 06-09-022998 adószám: 25747573-1.06 képv: Dr. Fodor 

Tünde Gabriella ügyvezető) a határozat mellékeltét képező fogorvosi 

feladat- ellátási szerződést köti.  

A Képviselő-testült felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Azonnal, a szerződés megkötésére. 

 

 

9. Napirendi pont 

Dr Fodor Tünde Gabriella eszköztámogatási kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - előzőekben döntött a Képviselő-testület a fogorvosi feladat 

ellátási szerződés megkötéséről. Az F&F Trend Dent Kft képviselője Dr. Fodor Tünde 

Gabriella fogorvos, támogatási kérelemmel fordult Képviselő-testülethez, melyben 2016. 

november 1. napjától 85.000.-Ft havi támogatást igényel egy év időtartamra. Igaz, hogy Dr. 

Fodor Tünde Gabriella adta be a támogatási kérelme, de időközben a megváltozott 

vállalkozási formának megfelelően készült az előterjesztés. A támogatás lakosságarányosan 

megoszlik Móricgát és Jászszentlászló között. Móricgát 17% Jászszentlászló 83%. 

 

Hajagos-Tóth István - képviselő - javasolja a támogatás megítélését.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

143/2016. (IX. 29) sz. határozata 

F&F Trend Dent Kft. 

eszköztámogatása 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 

1. napjától 2017. október 31. napjáig eszközkarbantartás céljára havi 

85.000.-Ft támogatást biztosítanak az F&F Trend Dent Korlátolt 

Felelősségű Társaság (6763 Szatymaz, II körzet tanya 1607. 

Cégjegyzékszám: 06-09-022998 adószám: 25747573-1.06 képv: Dr. Fodor 

Tünde Gabriella) részére.  

A támogatás megosztásának aránya Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

és Móricgát Községi Önkormányzat között 2016. január 1. lakosságszám.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. október 31., a szerződés megkötésére  
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 10. Napirendi pont 

 Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelmét.  

 

Mészáros László - képviselő - bejelentette személyes érintettségét, és azt, hogy nem vesz 

részt a szavazásban.  

 

Nagy András - polgármester -  javasolja a határozat tervezet jóváhagyását az előterjesztés 

szerint.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

 

144/2016. (IX. 29) sz. határozata 

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület  

2017. évi támogatása 

 

Határozat 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 

költségvetésben a ”Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 

kívülre” Társadalmi szervek, egyházak támogatása előirányzaton belül 

biztosítja a 100.000,- azaz egyszázezer forintot a Helytörténeti és Faluvédő 

Egyesület részére.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2017. február 28.  

 

 

11. Napirendi pont 

Czombos Csaba kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette Czombos Csaba kérelmét. Jászszentlászló Község 

belterületén már évek óta zajlik a csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése. 2016. évben a IV. 

ütem keretében került sor a hálózat bővítésére. A csapadékvíz elvezés vízjogi engedélyhez 

kötött tevékenység, meg kell terveztetni. Ezért nincs arra lehetőség, hogy soron kívül egy 

szakaszt becsatornázzanak. A csapadékvíz elvezetés 2016. évi V. ütemét 2017. évben 

valósítják meg, a 2017. évben megtervezésre kerülő VI. ütem kivitelezése 2018. évben 

várható. Ezért legkorábban 2017. évben tudják ezt a szakaszt a tervekbe beépíteni. 

Folyamatban van több gyalogos átkelőhely engedélyeztetése, mely érinti a csapadékvíz 

elvezető árok kivitelezését is.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

145/2016. (IX. 29) sz. határozata 

Czombos Csaba Tápboltja Kft kérelme 

 

Határozat 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászszentlászló 

Kossuth utca 1. szám alatti ingatlan csapadékvíz elvezetési kérelmének 

megvalósítását a 2017. évben megtervezésre kerülő VI ütemben vizsgálja 

meg.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. október 31.  

 

12. Napirendi pont 

Jászszentlászló 1079/4 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - a vasút melletti területről van szó. A Magyar Telekom és 

annak korábban elődjei 1999. év óta bérlik ezt a területet, ahol egy átjátszó torony működik. 

A bérleti szerződés az évek során többször módosításra került, az ingatlan vonatkozásában a 

korábbi szerződést hatályon kívül helyezi, és a jelen állapotnak megfelelő szerződés került 

elfogadásra.  Javasolja a határozat-tervezet jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

 

146/2016. (IX. 29) sz. határozata 

Magyar Telekom Nyrt bérleti szerződése 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló belterület 1079/6 hrsz alatt felvett, természetben 

Jászszentlászló belterületén található ingatlan egy részére a mellékletben 

szereplő bérleti szerződés alapján bérbe adja a Magyar Telekom Nyrt-nek 

(székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-

041928, adószám: 10773381-2-44, statisztikai számjel: 10773381-6110-

114-01, telephely:1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7., számlaszám: BNP 

PARIBAS 13100007-02506810-01723489) mobiltelefon bázisállomás 

üzemeltetéséhez szükséges távközlési berendezések elhelyezése és 

üzemeltetése céljára. 

Felhatalmazza a polgármester a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. október 31, a bérleti szerződés megkötésére  
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13. Napirendi pont 

A közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslattétel 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - korábbi évek gyakorlatának megfelelően november hónapban 

kerül sor a közmeghallgatás megtartására. Javasolja az előterjesztésben szereplő időpont 

jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

147/2016. (IX. 29.) határozat  

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 

közmeghallgatás időpontját 2016. november 17. napján 17 órára hirdeti meg 

a Művelődési Házba. 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Azonnal 

 

 

14. Napirendi pont 

Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések meghozatala 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - javasolja az Integrált Településfejlesztési Stratégiával 

kapcsolatos döntések elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal és formában.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

148/2016. (IX. 29.) határozat  

Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos 

döntések 

 

 

Határozat 

 

1 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján 

elkészítteti a integrált településfejlesztési stratégiát. 

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jászszentlászló településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégia 

elkészítésére a Dél-Alföldi Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(6131 Szank, Béke u. 33.) 50.000,-Ft+ÁFA összegben szerződést köt.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmegkötésére. 

3.Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján 

jóváhagyja Jászszentlászló Községi Önkormányzatának a 

településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés szabályait a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

4. A szabályokat alkalmazni kell az integrált településfejlesztési stratégia 

készítése vagy módosítása során történő véleményezési eljárások 

lefolytatásakor. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. október 25., a szerződés megkötésére 

                 2016. november 30.  

 

 

15.    Napirendi pont 

 "Fenntartható megújuló energiák Jászszentlászló településen” elnevezésű 

pályázat benyújtásáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - Javasolja, hogy a KEHOP 5.4.1 pályázat keretében 

Jászszentlászló Község Önkormányzata "Fenntartható megújuló energiák Jászszentlászló 

településen" címmel pályázatot nyújtson be. Javasolja az előterjesztés szerinti határozat 

jóváhagyását. A pályázat elkészítésével a Majsa Alapítványt bízza meg.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

149/2016.(IX. 29.) határozat 

„Fenntartható megújuló energiák Jászszentlászló településen”  

elnevezésű pályázat benyújtásáról 

 

 

Határozat 

 

1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat a KEHOP-5.4.1. 

Szemléletformálási programok „Fenntartható megújuló energiák 

Jászszentlászló településen” elnevezésű pályázatot benyújtsa. A pályázati 

anyag elkészítésével megbízza a Majsa Alapítványt (6120 Kiskunmajsa, 

Kálvária u. 12/a).  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 

kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

 Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2016. október 3.    
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 16. Napirendi pont 

 Egyebek 

 16/1 MÁV állomás kezelése tárgyában megkeresés. 

 

Nagy András - polgármester - megkeresés érkezett a MÁV ZRT részéről, melyben az 

állomási utasforgalmi területekre vonatkozó üzemeltetési feladatok, állomásépület, utasváró, 

valamint azok környékének tisztaságának fenntartási feladataira kívánnak együttműködési 

megállapodást kötni az Önkormányzattal. A feladatok közé tartozik az épület takarítása, wc 

takarítása, peron tisztántartása, jégmentesítése, járdák tisztítása, jégmentesítése, kaszálás, 

szemétszedés. Ezért 50.000.-Ft havi díjat kínálnak fel. Számításai szerint ez nagyon kevés, 

hiszen ezek a feladatok egy ember munkaidejét lekötik. Nagyon nagy a felelősség, hiszen az 

utasok biztonsága miatt nem lehet elhanyagolni a munkálatokat. Javasolja, Képviselő-testület 

hatalmazza fel a tárgyalások lefolytatásával. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

 150/2016.(IX. 29.) határozat 

MÁV állomás megállóhely fenntartási 

feladatai 

 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a MÁV Zrt Pályavasúti Területi Igazgatóságával a 

állomási utasforgalmi területekre vonatkozó üzemeltetési feladatok 

ellátásáról tárgyalásokat folytasson. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

 16/2 Jászszentlászló Horgásztanya bérleti szerződés 

 

Nagy András - polgármester - korábbi Képviselő-testületi ülésen már tájékoztatta a Fókusz 

Takarékszövetkezet tulajdonában lévő Horgásztanya bérbe vételének kérdéséről. A szerződés 

tervezet elkészült, 2017. január 1. napjától Jászszentlászló Község bérbe venné a 

Jászszentlászló 0155/7 hrsz-ú alatti 1.4757 négyzetméter kivett horgásztanya megjelölésű 

ingatlant, a Fókusz Sales Kft-től 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a, 2017. január 1 

napjától határozatlan időre. a bérleti díj mértéke 500.000.-Ft/év. Az ingatlan kezeléséről és 

hasznosításáról a 2017. évi költségvetés meghatározásakor döntenek.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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151/2016.(IX. 29.) határozat 

Horgásztanya bérleti szerződése 

 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe veszi a 

Jászszentlászló 0155/7 hrsz-ú alatti 1.4757 négyzetméter kivett 

horgásztanya megjelölésű ingatlant, a Fókusz Sales Kft-től, 6133 

Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a,  2017 . január 1 napjától határozatlan 

időre. a bérleti díj 500.000.-Ft/ év.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésével.   

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. december 31 a bérleti szerződés megkötésére.  

 

 

 

 

 16/3 Park világítás felújítása 

 

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

már alig működik a térvilágítás, hiszen szinte mindegyik lámpatest tönkrement. Esztétikailag 

is elöregedtek, megkoptak, megsérültek a lámpák, ezért a cseréjük időszerű. Több helyen is 

körbenéztek, számtalan ajánlatot kértek a világítás felújítására, és végül sikerül a 

legkedvezőbbet megtalálni. A legkedvezőbb ajánlatot az ABA-SZER Fémbútor Kft miskolci 

vállalkozás adta. A lámpák talapzata, oszlopa, lámpatest cseréje megtörténik, a teljes park 

területén, ami 12 db elemet jelent. A világítás korszerűsítésének beszerzés teljes költsége 

bruttó 1.178.646.-Ft. A költségeket tovább növeli a szerelés költsége. A felújítás fedezete 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének - tartalék előirányzata.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

152/2016.(IX. 29.) határozat 

Közpark világítás felújítása 

 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló közpark területén a 12 db oszlopos térvilágítás megvásárlása 

tárgyában vállalkozói szerződést köt az ABA-SZER Fémbútor Kft-vel. A 

beszerzés teljes bruttó vételára 1.178.646.-Ft. 

 

A felújítás fedezete Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetését megállapító 3/2016 (II. 26.) rendelet Tartalék előirányzata.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal  
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16/4 Tájékoztatás Kossuth utca - Dózsa György utca járdaszakasz felújítása 

tárgyában.  

 

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

Kossuth utca - Dózsa György utcai járdaszakasz felújítása. Az Önkormányzat végzi a munkát, 

a magánszemély ingatlan tulajdonosok 2.500.-Ft/folyóméter hozzájárulást fizetnek. Javasolja 

Képviselő-testület hatalmazza fel az érintett magánszemély lakó ingatlantulajdonosokkal a 

megállapodást kösse meg.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

153/2016.(IX. 29.) határozat 

Kossuth utca Dózsa György utca járda 

felújítása 

 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 

Jászszentlászló Község Önkormányzata a Jászszentlászló Kossuth utca - 

Dózsa György utcai járdaszakaszt felújítja. Az érintett utcákban lévő 

magánszemély lakóingatlan tulajdonosok a felújítás költségéhez 2500.-

Ft/folyóméter hozzájárulást fizetnek.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett lakó 

ingatlan tulajdonosokkal a megállapodást kösse meg.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 16/5 Tájékoztatás kijelölt gyalogos átkelőhelyek (zebrák) engedélyeztetése  

  tárgyában.   

 

Nagy András - polgármester - tájékoztatta Képviselő-testület tagjait, hogy feljelentették az 

Önkormányzatot a falu központjában (Dózsa György utca) engedély nélkül felfestett zebrák 

miatt a közlekedési hatóságnál. Az Önkormányzat jóhiszeműen járt el, a gyalogosok 

biztonsága érdekében tették, amit tettek. A feljelentést követően az Önkormányzatot 

megkereste a hatóság, arra kötelezték, hogy azonnal szüntessék meg az engedély nélkül 

felfestett gyalogos átkelőhelyeket. Ez megtörtént, majd az Önkormányzat kérte a gyalogos 

átkelőhelyek kijelölését, engedélyezését. 2016. szeptember 13. napján helyszíni szemlét tartott 

a Hatóság, a Rendőrség is jelen volt ezen a szemlén. Az engedély kiadásának feltételei 

vannak, a gyalogos átkelőhelyeket meg kell világítani, valamint a járdával a közvetlen 

kapcsolódást biztosítani kell. A láthatóság miatt az útban lévő fákat fel kell nyesni. 

Közlekedésbiztonsági szempontból nagyon veszélyes, ha nagy teherkocsi pakol a takarmány 

bolt előtt, éppen ennek voltak tanúi a szakemberek, ezért a vasúti átkelőhely felől jobb 

oldalon megállni tilos tábla elhelyezését írták elő.  

 

A leírtak megvalósítása folyamatban van.  

 



16 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást 

határozathozatal nélkül tudomásul vette.  

 

 

 16/6 Tájékoztatás tűzifa értékesítés tárgyában.  

 

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

Jászszentlászló Községi Önkormányzat tulajdonában lévő erdő terület letermelése folyik. 

Lehetőség lesz, hogy az Önkormányzat tűzifát értékesítsen a lakosságnak. A Jászszentlászlón 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen Jászszentlászlón élő 

magánszemélyeknek mázsánként 1.800.-Ft + Áfa vételárért, a nem jászszentlászlói 

lakosoknak mázsánként 2.200.-Ft + ÁFA vételárért értékesítik a tűzifát. Az értékesítést Deli 

Ottó erdész koordinálja. Az értékesítés kijelölt napon, minden héten csütörtöki napon történik. 

Az erdőbe lehet felpakolni a sarangolt tűzifát.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

154/2016.(IX. 29.) határozat 

Tűzifa értékesítése 

 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat tulajdonában lévő erdő terület 

letermelése során keletkező tűzifát értékesítésre bocsátja.  

 

A tűzifa ára: 

Jászszentlászlón bejelentett lakóhellyel,  

vagy tartózkodási hellyel rendelkező,  

és életvitelszerűen Jászszentlászlón  

lakó magánszemély esetén 1800.-Ft + ÁFA / q 

 

Nem jászszentlászlói lakosok részére 2200.-Ft + ÁFA / q 

 

A tűzifa ára nem tartalmazza a szállítás költségét. A tűzifa az erdőből 

szállítandó.  

 

Képviselő-testület megbízza Deli Ottó önkormányzati erdészt az értékesítés 

lebonyolításával.                

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos  

 

 

 16/7 Tájékoztatás kerékpárút záró ellenőrzés tárgyában.  

 

Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2016. 

szeptember  napján megtörtént a kerékpárút záró ellenőrzése. A Magyar Államkincstár 

ellenőrei helyszíni ellenőrzés keretében zárták le a projektet. A konzorciumi megállapodást 

felbontották, most már minden érintett település Kiskunmajsa - Jászszentlászló - Móricgát 

kezelésébe kerül a településen található kerékpárút szakasz. 
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Jászszentlászló Község Önkormányzata a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul 

vette.  

 

 16/8 Tájékoztatás Szent László Általános Iskola - régi épületének felújítása 

tárgyában  

 

 

Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szent László 

Általános Iskola igazgatója megkereste, mint az épület tulajdonosát az Önkormányzatot, hogy 

a régi épület előtt lévő "bádogfolyosót" el kívánják bontani, és helyette egy új üvegezett 

folyosót szeretnének építeni. Egyben a régi épület külső homlokzatát is felújítanák. Előzetes 

számítások szerint ez hatalmas költség lenne, bár még tervező és kőműves nem mérte fel a 

költségeket. A költségek felmérésében tud segítséget nyújtani, de arra nagyon kis esélyt lát, 

hogy ez a munka pár hónap alatt elkészüljön. A 2017. évi költségvetési lehetőséget még nem 

látják, ezért nem tud ebben a kérdésben konkrét javaslatot tenni.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

16/9 Szent László Óvoda és Bölcsőde - Öreg épületének bővítése tervezési 

munkálatai 

 

Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szent László 

Óvoda és Bölcsőde öreg épületének bővítése tárgyában. Két árajánlatot kértek be a 8,8 m * 

8,6 m nagyságú épület tervezési költségeire. Az árajánlatok között jelentős különbség van, 

Kristóf Építés Iroda Kft 800.000.-Ft + áfa tervezési díjat, a Szálas Építő, Tervező, Szolgáltató 

Bt 490.000.-Ft + áfa tervezési díjat ajánlott. Javasolja, hogy a Szálas Építő, Tervező, 

Szolgáltató Bt ajánlatát fogadja el a Képviselő-testület. Az ajánlat szerint a tervezői 

dokumentációt 2016. december 15. napjáig készíti el. A tervekre mindenképpen szükség van, 

mert az épület bővítésére csak akkor lehet pályázni, ha vannak engedélyes tervek.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

155/2016.(IX. 29.) határozat 

Szent László Óvoda és Bölcsőde  

bővítés tervezési munkái 

 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László 

Óvoda és Bölcsőde "öreg épületének" bővítésének tervezési munkáival 

megbízza a Szálas Építő, Tervező, Szolgáltató Betéti Társaságot. A 

tervezési költség 490.000.-Ft + ÁFA.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 

megkötésével.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. december 15. tervek elkészítése 
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Mészáros László - képviselő - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Mi Megyénk 

Bács-Kiskun Megye címmel kiállítást rendeznek Kecskemét főterén. Jászszentlászló is 

bemutatkozik, Szank Csólyospálos, Kömpöc településekkel együtt. A Jászszentlászlói 

sátorban számtalan helyi értéket bemutatnak, valamint fotókkal kiadványokkal mutatják be a 

települést. A kiállításra magukkal viszik többek között Sándor Csaba alkotásait, Kis László 

fotóit, Sütő Lajos fa szobrait, Bánfi Attila grafikáit. A helyi termékek közül Kis Gáborné 

kézműves sajt termékeit, Csúriné mézkészítményeit, a Szebelédi féle jászszentlászlói 

savanyúságot. Bemutatják a Helytörténeti Egyesület által kiadott két könyvet. A kiállításra 

történő szállításhoz kérik az Önkormányzat segítségét.  

 

Képviselő-testület a tájékoztatást határozat hozatal nélkül tudomásul vette.   

 

 

 

 

Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.  

 

 

K. m. f.  

 

 

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


