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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2016. október 27-én 15 

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  

 Patyi Norbert alpolgármester 

 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 100% megjelent az ülés 

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

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 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 .../2016. (X. 28.) 

önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Nagy András polgármester 

 

3. Czombos Csaba vételi kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. A DIGI Távközlési  és Szolgáltató Kft. vételi ajánlata 
 (írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. Egyebek. 

 

6. 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 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

158/2016. (X. 27.) határozat  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi költségvetésnek módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését megállapító 21/2016.(II.25.) 

Jászszentlászló határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja. 
 

1.)Jászszentlászló Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a Jászszentlászló Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 
 

                                     59.659. 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                                                        52.469.000.- Ft  

 - előző év költségvetési maradványának igénybevétele             6.117.000.- Ft   

 

Költségvetési kiadások előirányzata 
- személyi juttatások 34.626.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.889.000.- Ft 

- dologi kiadások 12.144.000.- Ft 
            - beruházások 3.000.000.- Ft 

 

                 Határidő: 2016. december 31. 
                 Felelősök: Nagy András           polgármester 

               Valentovics Beáta   jegyző 

 

 



3 

 

 

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. 

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

(X. 28.) 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 7 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 

18/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3. Napirendi pont 

Czombos Csaba vételi kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette az előterjesztés anyagát. Czombos Csaba, a Czombos 

Csaba Tápboltja Kft tulajdonosa vételi kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez a Jászszentlászló 
973/1. hrsz. alatti ingatlanra. Ajánlott vételár 1.000.000,-Ft.  

 

Mészáros László - képviselő - nem támogatja a terület értékesítését. Korábban a Goods Market üzlet 
részére sem értékesítette a területet a Képviselő-testület. Mi változott volna? Értékes területről van szó, 

a falu központjában, még a későbbiekben más célra hasznosíthatják ezt a területet.  

 
Dr. Hajagos-Tóth Sándor - képviselő - beépíthető-e a terület, mire tudja az Önkormányzat ezt a 

területet magában használni? Érdemes-e tartogatni? 

 

Nagy András - polgármester - a terület beépíthető. Tervei között egy mini látvány szódaüzem építése 
szerepel. Egyenlőre megnyitják a kerítést a Kossuth utca felé, bekerítik a területet hátul és tisztán 

tartják.  

 
Mészáros László - képviselő - a terület akár egy fitness park kialakítására is szóba jöhet, jó helyen 

van, teljesen a központban. Kerékpárút mellett található, védett telek, értelmes funkciót kapna a 

terület.  

 

Nagy András - polgármester - Szavazásra bocsátja a kérdést. A határozati javaslat A. pontja alapján 

javasolja, hogy Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Jászszentlászló 973/1. hrsz. 

alatti, kivett beépítetlen terület művelési ágú 508 m
2
 alapterületű ingatlanát ne értékesítse.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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159/2016. (X. 27.) határozat  

Jászszentlászló 973/1 hrsz. ingatlan 

értékesítése tárgyában döntés 
 

 

H a t á r o z a t 

 
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonát képező Jászszentlászló 973/1. hrsz. alatti, 

kivett beépítetlen terület művelési ágú 508 m
2
 alapterületű ingatlanát 

nem értékesíti. 

 

Felelős:    Nagy András polgármester  
Határidő:  2016. november 30.,  a tájékoztatásra 

 

 

4. Napirendi pont 

Digi Távközlési Kft vételi ajánlata 

(Írásbeli előterjesztés) 

 
Nagy András - polgármester - ismertette az írásos előterjesztés anyagát. Támogatja a terület 

értékesítését, a település érdekét szolgálja egy új internet-telefon szolgáltató megjelenése. Javasolja az 

előterjesztés szerinti határozat tervezet jóváhagyását.   
 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

160/2016. (X. 27.) határozat  

Jászszentlászló 356/4 hrsz. terület 

értékesítése  

 

H a t á r o z a t  

 

 
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Jászszentlászló 356/4. hrsz-ú alatti 1680 m
2
 területű kivett telephely megjelölésű 

ingatlan értékesíti a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhely: 1134 Budapest, 
Váci út 35. Cégjegyzékszám: 01-09-667975, adószám: 12175136-2-44) részére 

bruttó 2.856.000,- Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszázötvenhatezer forint vételáron. 

 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. november 30., a szerződés megkötésére  
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5. Napirendi pont 

Egyebek 

 5/1 Tájékoztatás urnafal kialakítása ügyében. 

Nagy András - polgármester - Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a temetőben szükséges 
az urnafal bővítése. Át kell gondolni, hogy egy urnafal kialakításával oldják meg ezt a kérdést, vagy a 

korábbi gyakorlatnak megfelelően 4 db urnafülkét helyeznek el egy csoportban. Az urnafal esetén az a 

gond, hogy a hozzátartozók nem tudnak virágot elhelyezni. Szóba jöhet még az a megoldás, hogy a 

ravatalozó épület falára építik rá az urnafalat. Ezt személy szerint nem támogatja.  
 

Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy megrendelték a 12 db kandelábert a parkba. Továbbá 3 db 

kandelábert rendeltek a temetőbe is, hamarosan felszerelik azokat is. 

 

Képviselő-testület a tájékoztatást határozat hozatal nélkül tudomásul vette.  

 

 5/2  Szent László Alapszolgáltatási Központ tetőfelújítása 

 

Nagy András - polgármester - Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 
intézmények fejlesztése, felújítása támogatása jogcím keretében támogatásban részesült. A pályázat 

benyújtásakor a tetőfelújítás anyagköltségeire és munkadíj költségeire a Szálas Építő, Tervező, 

Szolgáltató Bt ajánlata került beadásra. A vállalkozás jelezte, hogy nem tudja a munkálatokat 
elvégezni, ezért új kivitelező került kiválasztásra. Három árajánlatot kért be az Önkormányzat, a 

legkedvezőbb ajánlatot Bakodi István egyéni vállalkozó adta, 12.856.748.-Ft ajánlati összeggel. Az 

ajánlat műszaki tartalma nem változott, a bontási munkálatokat, ácsmunkálatokat, szigetelési 

munkálatokat, tetőfedést és bádogos munkálatokat foglalja magában. Az Önkormányzat tájékoztatta a 
Nemzetgazdasági Minisztériumot, és a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságát a 

változásról.  

 
 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatás tudomásul vette. 

 

 5/3  Tájékoztatás IPA pályázat tárgyában.  

 

Nagy András - polgármester - tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kistérség települései - 

Kiskunmajsa kivételével - Kömpöc, Csólyospálos, Szank, Jászszentlászló, Móricgát IPA pályázatot 

nyújt be. Szank lesz a gesztor, Kömpöc látja el az adminisztrációs feladatokat. Szank és Kömpöc  30 - 
30 millió forintra, Jászszentlászló, Csólyospálos 15 - 15 millió forintra, Móricgát 10 millió forint 

támogatásra pályázik. Jászszentlászló a látvány szikvíz üzemet kívánja megvalósítani a projekt 

keretében. Emellett információs táblák, tájékoztató tábla rendszer kerül kihelyezésre az érintett 
településeken. Végig kell gondolni, hogy a szóda üzem hol lenne a legjobb helyen. Felmerült az üres 

önkormányzati telek, ahol új épületet kell építeni.  

 

Mészáros László - képviselő - a fogorvosi rendelő mellett lévő épület is alkalmas lenne erre a célra. 
Jelenleg egy része üres, a falu központjában található, jól megközelíthető, legalább értelmes funkciót 

kap az épület.  

 
Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.  

 

 
K. m. f.  

 

 

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


