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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 

28-án 14 
00

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő 

 Mészáros László képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő  

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 

az ülés határozatképes, 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. Járási Esélyteremtő Programterv elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. A Jászszentlászló, Alkotmány utca burkolat felújítása és zárt csapadékvíz-csatorna 

kiépítése építési beruházás közbeszerzési szaktanácsadójának kiválasztása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 

3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. Döntés Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelme 

tárgyában. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás biztosítása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 

6. Körzeti megbízotti iroda bérbeadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  
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7. A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

8. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

9. A Központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásának finanszírozásáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

10. Szent László utca 29. szám alatti Önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

11. Önkormányzati bérlakás kérelmek elbírálása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

12. Jászszentlászló 973/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 

13. Egyebek 

 

1. Napirendi pont 

Járási Esélyteremtő Programterv elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Javasolja a Képviselő-testületnek a Járási Esélyteremtő 

Programtervet az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el. Egyben 

elismerésének adott hangot az Esélyteremtő Programterv kidolgozásáért, külön köszönet illeti 

jászszentlászlói civil szervezetek, egyesületek vezetőit, szakembereket, akik aktívan részt 

vettek a munkában.  

 

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – elismerésének adott hangot, jó szívvel ajánlja a Járási 

Esélyteremtő Programtervet mindenkinek elolvasásra.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2016. (I. 28.) határozat 

Járási Esélyteremtő Programterv 

elfogadása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

„Kiskunmajsa járás területi együttműködésének fejlesztése” című 

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0021 jelű pályázat keretében kidolgozott 

Járási Esélyteremtő Programtervet elfogadja. 

 

Felelős:     Nagy András polgármester  

Határidő: Azonnal  

 

2. Napirendi pont 

A Jászszentlászló, Alkotmány utca burkolat felújítása és zárt csapadékvíz-

csatorna kiépítése építési beruházás közbeszerzési szaktanácsadójának 

kiválasztása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – Javasolja a Képviselő-testületnek a Jászszentlászló, 

Alkotmány utca burkolat felújítása és zárt csapadékvíz csatorna kiépítése építési beruházás 

közbeszerzési szaktanácsadójának dr. Tapasztó Magdolnát jelöljék ki.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

2/2016. (I. 28.) határozat 

Közbeszerzési tanácsadó kijelölése 

 

H A T Á R O Z A T 

 

(1) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 10. pont szerinti adósságkonszolidációban nem 

részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 

jogcímén benyújtott pályázat keretében Jászszentlászló Községi 

Önkormányzat a Jászszentlászló, Alkotmány utca burkolat felújítása 

és az Alkotmány utca zárt csapadékíz-csatorna kiépítés építési 

beruházásra nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást kíván 

lefolytatni.  
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(2)Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

közbeszerzési eljárás lebonyolítására dr. Tapasztó Magdolna (6723 

Szeged, Vajda u. 26/A. V. em. 15.) akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadóval köt megbízási szerződést nettó 180.000,-Ft +ÁFA 

összegben.  

 

(3)Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési 

eljárás lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. február 15. megbízási szerződés aláírására. 

 

3. Napirendi pont 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 

jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és 

formában fogadják el. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2016. (I.28.) határozat  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat  

Közbeszerzési Szabályzata 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 

január 28. hatállyal az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja a 

Közbeszerzési Szabályzatát. A szabályzat hatályba lépésével 

egyidejűleg hatályát veszti Jászszentlászló Községi Önkormányzat 

90/2013. (VI.26.) sz. határozatával jóváhagyott Közbeszerzési 

Szabályzata. 

 

Felelős:     Nagy András polgármester  

Határidő: Azonnal. 
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4. Napirendi pont 

Döntés Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási 

kérelme tárgyában. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. Javasolja 2016. évben 239.107.-Ft támogatást biztosítson az 

Önkormányzat a Kórház és Rendelőintézet működéséhez, az előterjesztésben kifejtett 

feladatok ellátásához. 

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – támogatja az előterjesztést. Nagyon pozitívan állnak a 

jászszentlászlói betegekhez a Kiskunfélegyházi Kórházban és Rendelőintézetben.  

 

Nagy András – polgármester - Javasolja, hogy az írásos előterjesztés A pontja szerinti 

formában és tartalommal a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatásáról 

szóló határozat tervezetet hagyják jóvá. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2016. (I.28.) határozat  

Kiskunfélegyházai Városi Kórház 

és Rendelőintézet támogatása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 

a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként 

működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet kérelmét, 

és a gyermek szakrendelés, a szemészet, kardiológiai szakrendelés, 

valamint a sürgősségi fogadóhely fenntarthatósága, illetve szakmai 

színvonalának emelése érdekében 2016. évre 239.107,- Ft támogatást 

nyújt. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. március 31.  
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5. Napirendi pont 

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás 

biztosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos évek óta kap 

az Önkormányzattól eszköz karbantartási támogatást. Javasolja a határozat-tervezetet - 

előterjesztés szerinti tartalomban és formában - fogadják el.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

5/2016. (I.28.) határozat  

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére 

eszközkarbantartás biztosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 

január 1. napjától 2016. december 31. napjáig eszközkarbantartás 

céljára havi 20.000.-Ft támogatást biztosítanak Dr. Fehérvári István 

gyermekgyógyász főorvos részére.  

 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási 

szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:     Nagy András polgármester  

Határidő: 2016. február 15, megállapodás megkötésére. 

 

 

6. Napirendi pont 

Körzeti megbízotti iroda bérbeadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – javasolja a körzeti megbízotti iroda bérleti szerződésének 

meghosszabbítását a korábbi feltételek mellett, a 13.632.-Ft/negyedév díjért. 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
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6/2016. (I.28.) határozat  

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti 

körzeti megbízotti iroda bérbeadása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonában lévő Jászszentlászló 410. hrsz-ú ingatlant, 

mely természetben a Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti 

található - melyben a körzeti megbízotti iroda működik - 2016. évben 

bérbe adja a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére 

13.632,-Ft/negyedév (ÁFA mentes) bérleti díjért. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére.  

 

Felelős:     Nagy András polgármester  

Határidő: 2016. február 29., szerződés megkötésére. 

 

7. Napirendi pont 

A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – az előterjesztés melléklete tartalmazza a 2016. évi 

szabadságának ütemezését. Kérte a képviselőket hagyják jóvá a határozat-tervezetet. 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

7/2016. (I.28.) határozat  

Polgármester 2016. évi szabadság  

tervének jóváhagyása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy 

András polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését jelen 

határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a 

képviselő-testületet az igénybevételt követően tájékoztassa. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 
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8. Napirendi pont 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette az írásos előterjesztés anyagát. A módosítások 

okai, hogy a Kiskunmajsai család- és gyermekjóléti szolgálat a város fenntartásába került, 

valamint a munkaszervezeti feladatokat a jövőben Szank Község Polgármesteri Hivatala látja 

el. A jegyzői kollégium irányítását a munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyző koordinálja, 

valamint a Társulás számlavezetői pénzintézete is Szankon lesz. Arról még egyeztetések 

folynak, hogy mit fizetnek a tagdíjból, és mik lesznek azok a kiadások, melyeket a tag 

önkormányzatok lakosságszám arányosan összeadnak.  

 

Javasolja a Képviselő-testületnek a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést fogadják el. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

 

8/2016.(I.28) határozat 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodás módosítására 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetű 

Társulási Megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal, aláírásának napján történő hatálybalépéssel elfogadja. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. Napirendi pont 

A Központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásának finanszírozásáról 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Javasolja a Képviselő-testületnek a központi orvosi ügyelet 

szolgálat ellátásának finanszírozásáról szóló határozat-tervezetet az írásos előterjesztés 

szerinti tartalommal és formában fogadják el. 
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2016.(I.28) határozta 

Központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának 

finanszírozásáról 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1.Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

központi ügyelet feladatának ellátását a Kiskunmajsai Kistérségi 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (6120 

Kiskunmajsa, Fő u. 66.) kívánja megoldani.  

 

2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy az orvosi ügyelet feladatot teljes körűen átadja 

a szolgáltatónak. A szolgáltató vállalja, hogy teljes körűen ellátja a 

feladatot.  

 

3. Jászszentlászló  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szerződést kössön az 

illetékes Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Regionális 

Hivatalával annak érdekében, hogy a Kft. az ügyeleti ellátás 

finanszírozását közvetlenül megkapja. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal   

 

10. Napirendi pont 

Szent László utca 29. szám alatti Önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítése 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – korábbi Képviselő-testületi ülésen ismertette a képviselőkkel 

Bogdán-Csató Éva és Bogdán Ferenc ingatlan vásárlási kérelmét. Az Önkormányzat 

elvégeztette az ingatlan értékbecslését, mely nagyon körültekintően készült el. Az 

értékbecslés nemcsak az ingatlan műszaki tulajdonságait mérte fel, hanem a településen lévő 

hasonló ingatlanokhoz is viszonyította. Figyelembe véve a tető felújítását is a Jászszentlászló, 

Szent László u. 29. szám alatti ingatlan becsült értéke 3.800.000.-Ft.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – számára az elfogadható vételár 4.000.000.-Ft. Ha nem 

érdekli őket ezért a vételárért, akkor lakják tovább bérlőként, és vegyenek olyan ingatlant, 

amit a pénzükért kapnak. Az Önkormányzat az ingatlant több lépcsőben felújította: felújította 

a tetőt, a kéményt. A bérlő nyílászárót cserélt, amit lelaktak, a család bérlőként lakta most 

pedig olcsó vételárért megvásárolnák. 
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Tóthné Frank Anikó – képviselő – támogatja Hajagos-Tóth István képviselő hozzászólását. 

Támogatja az értékesítést, és 4.000.000.-Ft vételár meghatározását.  

 

Nagy András – polgármester - javasolja Jászszentlászló Község Önkormányzata a 

Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti ingatlant értékesítse. Képviselő-testület 

hatalmazza fel, hogy Bogdán-Csató Éva és Bogdán Ferenc vevőkkel tárgyalásokat folytasson. 

Az ingatlan vételára 4.000.000.-Ft, az adás-vétel költsége a vevőt terhelik.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2016. (I.28.) határozat  

Jászszentlászló, Szent László u. 29. 

szám alatti ingatlan értékesítése  

 

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

tulajdonát képező Jászszentlászló 788. hrsz. alatti ingatlant, mely 

természetben a Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatt 

található a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény 49. § (1) bekezdés alapján étékesíti 4.000.000,-Ft,- 

azaz Négy millió forint vételárért Bogdán-Csató Éva és Bogdán 

Ferenc Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti lakosok 

részére.  

 

Az adásvétel költsége a vevőt terhelik.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az adásvételi 

szerződés aláírására.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2016. június 30, adásvételi szerződés megkötésére. 

 

 

11. Napirendi pont 

Önkormányzati bérlakás kérelmek elbírálása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette Bálint Nelli Jászszentlászló, Dózsa György. u. 38. 

szám alatti önkormányzati bérlakás kérelmét.  

 

Javasolja Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2015.(IX. 24.) 

határozatát vonják vissza. Javasoltja továbbá az ingatlan bérbeadását Bálint Nelli 

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti lakos részére.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2016. (I.28.) határozat 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat  

Képviselő-testülete 121/2015. (IX. 24.) 

határozat visszavonása 

 

H A TÁ R O Z A T 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

121/2015. (IX. 24.) határozatát visszavonja.  

  

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Azonnal 

 

Nagy András – polgármester – Javasolja Bálint Nelli Jászszentlászló, Dózsa György. u. 38. 

szám alatti lakos részére- 2016. február 01 – július 31. közötti időszakra - az önkormányzati 

bérlakást adják bérbe.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2016. (I.28.) határozat  

Bálint Nelli Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. 

fsz. lakás bérleti ügye 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

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

–es 

önkormányzati lakás bérlőjeként Bálint Nelli Kiskunfélegyháza, XI. 

kerület 326 szám alatti lakost jelölje ki. 

 A bérleti szerződés időtartama 2016. február 1. – 2016. július 31.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés és 

a megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2016. február 29., bérleti szerződés megkötésére 

 

 

Nagy András – polgármester – ismertette Gál Tibor kérelmét, nem támogatja a lakás 

bérbeadását nevezett részére.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2016. (I.28.) határozat  

Gál Tibor lakásbérleti kérelme 

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonát képező lakások bérbeadását nem támogatja. 

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2016. február 29., a tájékoztatásra 

 

12. Napirendi pont 

Jászszentlászló 973/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester –ismertette Kanyó Mónika kérelmét, melyet a Jászszentlászló 

973/1 hrsz belterületi ingatlan megvásárlása tárgyában adott be. Kanyó Mónika egyéni 

vállalkozó üzemelteti a Goods-Market üzletet a Jászszentlászló, Rákóczi u. 6. szám alatt. A 

jelenlegi üzlethelyiséget bérli. Tervezi az üzlethelyiség bővítését, melynek megvalósításához 

üzlethelyiség kialakítására alkalmas ingatlant keres. Kérdéssel fordult az Önkormányzathoz, 

hogy tervezi-e a tulajdonát képező Jászszentlászló 973/1. hrsz. alatti ingatlan értékesítését.  

Nevezett ingatlan az Önkormányzat tulajdonát képezi, mely természetben a Kossuth utcán 

található. Kivett beépítetlen terület művelési ágú 508 m
2
 alapterületű. Amennyiben ott épül 

egy üzlet az a régi mozi helyét megtöltené funkcióval. Amennyiben eladják a területet, a 

vételárat is meg kell határozni.  

 

Mészáros László – képviselő – nem támogatja az eladást. Ha később a tápbolt elköltözik 

onnan és esetleg a tulajdonos eladja az épületet, akkor jól jön a terület. Amennyiben a 

képviselő-testület mégis az értékesítés mellett dönt, akkor korábban meghatározott 3 millió 

forintért kínálták ezt a területet.  

 

Patyi Norbert – képviselő – végig kell gondolni, hogy a tápbolthoz egy normális parkolót 

csak ott lehetne kialakítani.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő- nem támogatja a terület értékesítését. Az a telek többet ér, 

ha az Önkormányzat nem értékesíti. Ha véletlenül később mégis eladják a tápbolt épületét, 

akkor értékessé válik ez a kis terület. Egyben kell gondolkodni. Az Önkormányzat anyagi 

helyzete nem indokolja, ezért nem támogatja az eladást.  
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Nagy András – polgármester – Javasolja, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 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:  

 

14/2016. (I.28.) határozat  

Jászszentlászló 973/1 hrsz. alatti 

ingatlan értékesítése 

 

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. február 29., a tájékoztatásra 

 

 

 

 

13. Napirendi pont 

Egyebek 

 

13/1. Kővágó Ferenc - Jászszentlászló belterület 1079/4 hrsz. területből - vásárlási 

igénye 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

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

- a Kővágó Tüzép és Fatelep tulajdonosa - megkereste az Önkormányzatot, azzal a 

szándékával, hogy az 1079/4 hrsz. belterületi ingatlanból 1000 négyzetméter nagyságú 

területet meg kíván vásárolni.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – támogatja az értékesítést, adják el neki a területet, ha 

szüksége van rá.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – támogatja a terület eladását.  

 

Nagy András – polgármester - A szóban forgó helyrajzi számú terület összesen 8.881 

négyzetméter nagyságú, ebből kíván megvásárolni közel 1.000 négyzetméter nagyságú 

területet.  

 

Támogatja a vételi szándékát, javasolja, hogy a területet 1.000.-Ft/m
2
 vételárért kínálják fel 

értékesítésre. Az adásvétel költsége, valamint a telek megosztás költsége a vevőt terhelik. 

Javasolja, hogy Képviselő-testület hatalmazza fel a vevővel folytatandó tárgyalásokra. 
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

15/2016. (I.28.) határozat  

Jászszentlászló 1079/4 hrsz. alatti 

ingatlanból 1.000 nm értékesítése 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az önkormányzat tulajdonát képező Jászszentlászló 1079/4. hrsz. 

alatti területből- a terület megosztását követően – értékesít 

1.000.-Ft/négyzetméter vételárért.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kővágó 

Ferenc vevővel az egyeztető tárgyalást folytassa le, az adásvételi 

szerződést kösse meg.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2016. február 29., a tájékoztatásra 

 

13/2 Műszaki ellenőr megbízása Alkotmány utca burkolat felújítás és zárt 

csapadékvíz csatorna kiépítésének munkálataira 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Községi Önkormányzat az 

adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása jogcímen támogatást nyert. A 

pályázat keretében megvalósul többek között az Alkotmány utca burkolatának felújítása és 

zárt csapadékvíz csatorna kiépítése. A munkálatok felügyeletét műszaki ellenőr tudja 

elvégezni, akinek megfelelő mélyépítő végzettsége és szakmai gyakorlata van. A vállalkozói 

díj 150.000.-Ft + ÁFA. 

 

Javasolja, Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy Lőrik József műszaki ellenőrrel az 

önkormányzat kössön szerződést, a munkálatok ellenőrzésére.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2016. (I. 28.) határozat 

Műszaki ellenőr megbízása 

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló, Alkotmány utca burkolat felújítás, és zárt csapadék 

víz csatorna kiépítése munkálatainak műszaki ellenőri feladataival 

megbízza Lőrik József műszaki ellenőrt.  

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésével. 

A vállalkozói díj 150.000.-Ft + ÁFA 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2015. március 20. 

 

13/3 2016. évi járda felújítási pályázatok kérdése 

        (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület, hogy 2015. évben nagy 

sikert aratott a járda felújítási pályázat. A lakosság körében nagy érdeklődésnek örvendett, 

ami azt eredményezte, hogy 2015. évben nem minden beadott kérelmet tudtak támogatni. A 

korábbi évről átkerült 6 igénylő pályázata, összesen 139 fm hosszúságú járdaszakasz, 

amelynek a támogatási igénye 556.000.-Ft. A 2016. évi költségvetés tervezésénél át fogják 

gondolni, hogy ne 1.000.000.-Ft legyen az előirányzat, hanem lehetőség szerint 1.500.000.-Ft 

előirányzat kerüljön meghatározásra. Kérdés az, hogy 2016 évben ennek a hat főnek a 

kérelmét elfogadja-e a Képviselő-testület és folyamatában megy tovább az ügy, vagy az 

érintetteknek új pályázatot kell-e beadni 2016. évben a járda felújítási pályázatra? 

 

Javasolja, hogy a 2015. évben pályázatot benyújtó, de támogatásban nem részesült 6 fő 

részére a járda felújítási pályázatok folyamatában haladjanak tovább, és az érintettek kapják 

meg az igényelt támogatás 2016. évi keret terhére.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

17/2016. (I. 28.) határozat 

Járda pályázatok 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2016. évben meghirdetésre kerülő járda építési pályázat 

keretösszegéből a 2015. évben támogatásban nem részesült 

pályázókat támogatja.  
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés 

elfogadását követően soron kívül a támogatási szerződéseket, az 

érintettekkel kösse meg.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

13/4.Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés valamint a 

2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 

Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester –Az előterjesztés anyagát 2016. január 26-án kapta meg, ekkor 

már a meghívó kiküldésre került. Ezért nem tudták a meghívóval együtt kiküldeni.  

 

Adott időt a képviselőknek, hogy az írásbeli anyagot elolvassák  

 

Javasolja az előterjesztés szerinti határozat tervezetet Képviselő-testület hagyja jóvá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2016.(I. 28.) határozat 

Közszolgáltatási Szerződés  

módosítása 

H A T Á R O Z A T 

 

A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék 

Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Felgyői (Csongrádi) 

körzethez tartozó tagjaként úgy dönt, hogy a  

 

1. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás, mint Ajánlatkérő által „A Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP 

1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék 

mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a 

Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” 

elnevezésű projekt eszközeinek, létesítményeinek közszolgáltató általi 

igénybevételének bérleti jogviszony keretében történő biztosítása 

mellett, az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó települési 

szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási feladatok ellátása - Felgyői 

(Csongrádi) körzet” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII törvény előírásainak megfelelően lefolytatott a Kbt. 94 § (3) 

bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás eredményeként a HOMOKHÁTSÁGI 

KONZORCIUM CSONGRÁD 2014.-t [FBH-NP Nonprofit 

Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – konzorciumvezető, 

közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.); Csongrádi 

Víz-és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság- 
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konzorciumi tag, közös ajánlattevő (székhely: 6640 Csongrád, 

Bercsényi M utca 39.)] képező gazdasági szereplőkkel a jelen 

határozat 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a 

Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés 

megkötését jóváhagyja. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: legkésőbb 2016. február 01. 

 

2. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési 

Konzorcium Tulajdonközösségben részes egyes önkormányzatok által 

2014. június 26. napján a Felgyői (Csongrádi) körzethez tartozó 

önkormányzatok számára ellátandó hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatok teljesítésére megkötött 

hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú 

módosítását a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltaknak 

megfelelően elfogadja és megköti, továbbá felhatalmazza annak 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat nevében történő aláírására 

Nagy András Polgármesterét.  

 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: legkésőbb 2016. február 01. 

 
 

 13/5. Egyéb tájékoztatások 

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet átdolgozása folyamatban van, és lehetőség 

lesz, hogy az egyedül élő idős emberek 60 literes edényzetre, a családban élő személyek 80 

literes edényzetre köthessenek hulladékszállítási szerződést a szolgáltatóval.  

 

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2016. évben a belterületi utak felújítása 

továbbra is folytatódik, a Hársfa utca és a Napsugár utca burkolatának felújításával. A tervek 

szerint a Művelődési ház udvarát is felújítják, elbontják a régi beton színpadot. A színpad 

jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy azon fellépjen bárki, a mobil színpad sokkal 

praktikusabb.  
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Mészáros László – képviselő – felhívta a figyelmet arra, hogy a parkban lévő kandeláberek 

közül sok törött és nem világít. Kérése, hogy ezeket a sérült izzókat és búrákat cseréljék ki. 

Jelezte továbbá, hogy a Rákóczi utcán és a Dózsa György utcán a díszfák közül néhány darab 

kiszáradt ezeket pótolni kell, az egységes utcakép érdekében.  

 

 

Nagy András polgármester képviselő-testületi ülést berekesztette.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 


