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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 26-án 

14 
00 

órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 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 Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

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

 

1. F&F Trend Dent Kft feladat-ellátási szerződésének felmondása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

2. Tájékoztatás a házi gyermekorvosi alapellátásra vonatkozóan. 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

3. VP6-19.3.1-17 azonosító számú „A LEADER - Helyi Akciócsoportok 

együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” megnevezésű 

pályázati felhívásra a „Homokhátsági ifjúságügyi együttműködés létrehozása” 

címmel pályázat benyújtása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

4. Egyebek.  
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1. Napirendi pont 

F&F Trend Dent Kft feladat-ellátási szerződésének felmondása 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - F&F Trend Dent Kft látta el Jászszentlászló és Móricgát 

településeken a fogorvosi alapellátást, valamint az iskolai fogászatot. Dr. Fodor Tünde 

Gabriella anyai örömök elé néz, várhatóan 2018. első hetében születik meg gyermeke. Ennek 

alapján készült az előterjesztés. Tájékoztatta a képviselőket, hogy folyamatosan keresik a 

megoldást, tárgyal fogorvossal a témában. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását az 

előterjesztés szerinti tartalommal és formában.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

151/2017. (X. 26.) határozat 

Fogorvosi feladat-ellátási szerződés felmondása  

 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogászati 

alapellátás tárgyában az 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) 

megkötött fogorvosi feladat-ellátási szerződés 2018. január 1. napjával 

történő felmondását - a szerződés 7.1. pontjában foglaltakra tekintettel – 

tudomásul veszi.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2017. november 15., a kiértesítésre 

 

2. Napirendi pont 

Tájékoztatás a házi gyermekorvosi alapellátásra vonatkozóan 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - ismertette a házi gyermekorvosi alapellátásra vonatkozó 

tájékoztatás szövegét.  

 

Dr. Hajagos-Tóth Sándor - képviselő - mint háziorvos érintett ebben a kérdésben. 

Természetesen nagyon örülne, ha lenne a faluban gyermekorvos, de erre a mai helyzetben 

nagyon kicsi az esély. Más települések is szenvednek ettől a helyzettől, a gyermekorvosi 

tevékenység az orvoslás egy ága, csak külön szakvizsgával lehet ellátni. Önállóan a kis 

falvaknak nincs esélyük a gyermekorvosi ellátás biztosítására. Annak van reális esélye, ha a 

kis falvak összefognak és közösen foglalkoztatnak gyermekorvost, aki a településeken adott 

időben rendel. Az orvos hiány azonban ezen a területen is komoly gond. Háziorvosként a 

vegyes praxisban a legjobb tudása szerint látja el ezt a korosztály is, ha komolyabb a baj, a 

szülők elviszik a gyermekeket magán gyermekorvosi rendelésre.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatás határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  
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3. Napirendi pont 

VP6-19.3.1-17 azonosító számú „A LEADER - Helyi Akciócsoportok 

együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” megnevezésű 

pályázati felhívásra a „Homokhátsági ifjúságügyi együttműködés létrehozása” 

címmel pályázat benyújtása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette az előterjesztés anyagát. Jászszentlászló Község 

Önkormányzat konzorciumi formában pályázatot nyújt be a VP6-19.3.1-17 azonosító számú 

„A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és 

megvalósítása” megnevezésű pályázati felhívásra a „Homokhátsági ifjúságügyi 

együttműködés létrehozása” címmel. 

 

Javasolja a határozat-tervezet elfogadását, az előterjesztés szerinti tartalommal és formában.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

152/2017.(X. 26.) határozat 

LEADER – Helyi Akciócsoport együttműködési 

tevékenységére pályázat benyújtása 

 

H a t á r o z a t 

 

1) Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet 

ért azzal, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata konzorciumi 

megállapodást kössön Kiskunok Vidékéért Egyesület Csólyospálos Község 

Önkormányzata, Együtt Szankért Egyesület, Bugac Nagyközség 

Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Bócsai Birkózó és Labdarúgó 

Sportegyesület részvételével, a Kiskunok Vidékéért Egyesület konzorcium 

vezetésével. 

 

2) Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet 

ért azzal, hogy a Kiskunok Vidékéért Egyesület konzorciumvezetésével és 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának konzorciumi tagságával létrejött 

konzorcium pályázatot nyújtson be a VP6-19.3.1-17 azonosító számú „A 

LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek 

előkészítése és megvalósítása” megnevezésű pályázati felhívásra a 

„Homokhátsági ifjúságügyi együttműködés létrehozása” címmel. 

 

3) Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy az önkormányzat a pályázat keretében az önkormányzat i 

tulajdonú Jászszentlászló 969/2 helyrajzi számú belterületi ingatlanon 

(Művelődési Ház 6133 Jászszentlászló, Kossuth L. u. 7.) valósuljon meg. 

 

4) A beruházás összköltsége 23 000 000,- Ft, a támogatás szempontjából 

elszámolható költség 23 000 000,- Ft, ebből az igényelt támogatás összege 

20 000 000 Ft. A beruházás keretében támogatási összeg 15 %-a erejéig 

vállalnak Önrészt a konzorciumi tagok, melyből Jászszentlászló Község 

Önkormányzata összesen 500 000,- Ft önrészt vállal.  
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5) A beruházás összköltségéből Jászszentlászló Község Önkormányzatra 

eső a támogatás szempontjából elszámolható költség 3 400 000 ,-Ft, ebből 

az igényelt támogatás összege 2 900 000 Ft. A beruházáshoz szükséges 

önkormányzati önerő összege 500 000,- Ft. Jászszentlászló Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerő összegét, 

500 000,- Ft-ot a 2018. évi költségvetésében a felhalmozási előirányzatok 

között biztosítja. 

 

6) A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, 

aláírásra, különös tekintettel a „Konzorciumi együttműködési megállapodás 

támogatási kérelem benyújtására”, és sikeres pályázat esetén a 

„Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített 

projekt megvalósításában” című dokumentumok aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. Napirendi pont 

Egyebek 

 4/1 Önkormányzat szabad pénzeszközének lekötése.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - Jászszentlászló Község Önkormányzata jelenleg 

100.000.000.-Ft szabad pénzeszközzel rendelkezik. Javasolja, hogy Képviselő-testület 

hatalmazza fel, hogy a szabad pénzeszközt fél év időtartamra a  lehető legkedvezőbb 

formában lekösse.  

 

Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

153/2017. (X. 26.) határozat  

Szabad pénzeszközök lekötése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy az Önkormányzat 

szabad pénzeszközét 100.000.000.-Ft értékben lekösse. A lekötés 

időtartama 6 hónap.  

 

Határidő: 2017. november 30. 

Felelős: Nagy András polgármester 
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 4/2 Tájékoztatás tűzeset tárgyában. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

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

Önkormányzat tulajdonában lévő 13.78 ha nagyságú letermelt erdő helyén lévő avar és gally 

meggyulladt. A tűz 2017. október 13-án keletkezett, a tűzoltók és az Önkormányzat dolgozói 

megfeszítetten dolgoztak. Sikerült a tüzet megfékezni, majd sajnos három nappal később 

újból feléledt az avartűz. A területet éjjel-nappal őrizték az Önkormányzat emberei, ebben 

jelentős segítsége nyújtott a polgárőrség. Sikerült megakadályozni, hogy a tűz 

továbbterjedjen. A közelben Petőfiszállás Község Önkormányzatának fenyő erdő területe van, 

amely épp letermelés alatt áll. Nagyon komoly munka volt. Ezúton is köszönetét fejezi ki a 

Katasztrófavédelem Tűzoltóság munkatársainak, valamint az Önkormányzat dolgozóinak, 

akik részt vettek az oltásban.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatás határozathozatal 

nélkül tudomásul vette 

 

 4/2 Tájékoztatás Dózsa György u. 1. szám alatti ingatlan előtti közterület ügyében 

 

Nagy András - polgármester - Tájékoztatta a képviselőket, hogy megkereste az 

Önkormányzatot a Jászszentlászló, Dózsa György u. 1. szám alatti ingatlan tulajdonosa. Az 

udvarban egy ruha üzletet akar kialakítani, azonban Jászszentlászló Község 

Önkormányzatának helyi építési szabályzata alapján 3 méter szélességben az előkert területe 

ki van jelölve kisajátításra. Az Önkormányzat parkoló kialakítása céljából jelölte ki a 

területet. Ennek nyoma nincs a Földhivatal nyilvántartásában, a jelenlegi tulajdonos erről nem 

tudott, mikor az ingatlant megvásárolta. A tulajdonos tervei megvalósításában nem szeretnék 

akadályozni ezért egy kompromisszumos megoldást kell találni. További egyeztetést fog 

folytatni az ingatlan tulajdonosával.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatás határozathozatal 

nélkül tudomásul vette 

 

 4/3 Tájékoztatás Szent László Óvoda és Bölcsőde fejújítása tárgyában 
 

Nagy András - polgármester - Tájékoztatta a képviselőket, hogy megkezdődik a Szent 

László Óvoda és Bölcsőde épület felújítása, tornaszoba építése. A munkálatok idejére az 

óvodások a szemben lévő Művelődési Házban lesznek elhelyezve, a hozzájáruló 

nyilatkozatokat a hatóságok kiadták. A költözés a jövő héten történik, alkalmas rá az időpont, 

hiszen őszi szünet lesz.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatás határozathozatal 

nélkül tudomásul vette 

 

 4/4 Tájékoztatás a 2018. évi fejlesztési elképzelések tárgyában 

 

Nagy András - polgármester - összefoglalta az Önkormányzat 2018. évre tervezett 

fejlesztési elképzeléseit. A Temetőben fel kell újítani a ravatalozó épületét, a tetőszerkezet és 

a külső homlokzat nagyon elavult. A szerszámtároló épületét is fel kívánják újítani.  
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Hajagos-Tóth István - képviselő - nem tartozik a témához, de a temetkezési szolgáltatási 

árakat ki kell tenni jól látható helyre. Erre fel kell hívni a Temető üzemeltetőjének a 

figyelmét.  

 

Nagy András - polgármester - A Petőfi utcán a járdát fel kívánja újítani, hasonló formában 

minta a Május 1. utcában történt. A művelődési háznál belső felújítást terveznek. A 

nagyteremből a mosdó helyiséget ki szeretnék vinni. Terveik szerint a lambéria cserét, a 

parketta felcsiszolását végzik el a nagyteremben. A településen lévő parkok felújítása szintén 

a tervek között szerepel a Czombos Csaba Tápboltja mögötti park kialakítása, valamint a 

Rákóczi utcán a Közösségi Ház melletti park kialakítása.  

 

Hajagos-Tóth István - képviselő - egyetért a kezdeményezéssel. Sok kerékpáros turista áll 

meg pihenni a településen. 

 

Mészáros László - képviselő - javasolja, hogy a központi parkban a kandeláberekhez illő 

padokat és szemeteseket helyezzenek el. Az összhang szempontjából ez fontos.  

 

Dr. Hajagos-Tóth Sándor - képviselő - a központi parkban javasolja automata 

öntözőrendszer kiépítését. Nyáron, amikor szárazság van, nagyon nagy a por a parkban.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatás határozathozatal 

nélkül tudomásul vette 

 

Nagy András - polgármester - megköszönte a hozzászólásokat, mivel több kérdés nem 

vetődött fel, az ülést berekesztette.  

 

K. m. f.  

 

 

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


