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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 

29-én 7 
30

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester 

 Hajagos-Tóth István 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, 5 fő megjelent, 71%-os megjelenés. Patyi Norbert alpolgármester 

távolmaradását bejelentette, Dr. Hajagos-Tóth Sándor távolmaradt.  

 

Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 5 igen 

szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

2. A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodás 

kötése a Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

3. Egyebek. 

 

4. Szociális tárgyú kérelmek elbírálása 

Zárt ülés 

 

1.  Napirendi pont 

 Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve. 
  (Írásbeli előterjesztés) 

Nagy András – polgármester - Ismertette Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi 

közbeszerzési tervét. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

29/2018. (III. 29) határozat 

Jászszentlászló Község Önkormányzat 

2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

                                                              

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján az 

előterjesztés mellékletét képező 2018. évi közbeszerzési tervét  elfogadja, és 

honlapján közzéteszi. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal  

 

2. Napirendi pont 

 A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó együttműködési 

 megállapodás kötése a Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

  

Nagy András – polgármester - Ismertette a Képviselő-testülettel a térfigyelő kamerarendszer 

üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodást. Támogatja az előterjesztés 

elfogadását, a megállapodás megkötését.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

30/2018. (III.29.) határozat 

A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó  

együttműködési megállapodás kötése a Kiskunhalasi 

Rendőrkapitánysággal. 

 

H a t á r o z a t 

                                                           

1. Jászszentlászló Község  Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy Jászszentlászló Község  Önkormányzata a Kiskunhalasi 

Rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodást kössön a térfigyelő 

kamerarendszer üzemeltetése tárgyában.  

2. Jászszentlászló Község  Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 

a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására és a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős:  Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. Napirendi pont 

 Egyebek 

 

3/1 Közművelődési megállapodás kötése a Helytörténeti és Faluvédő  

 Egyesülettel 

 (Írásbeli előterjesztés kiosztásra került) 

 

Nagy András – polgármester - Jászszentlászló Község Önkormányzata 2017. március 30. 

napján hozott döntése értelmében közművelődési megállapodást kötött a Helytörténeti és 

Faluvédő Egyesülettel. Az együttműködés jó az Önkormányzat és az Egyesület között. 

Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

Mészáros László személyes érintettségét bejelentette, nem vesz részt a szavazásban.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

31/2018. (III.29.) határozat 

Közművelődési megállapodás kötése a  

Helytörténeti és Faluvédő Egyesülettel 

 

H a t á r o z a t 

                                                           

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a 

Helytörténeti és Faluvédő Egyesülettel (6133 Jászszentlászló, Rákóczi u. 

20,) a mellékletben szereplő közművelődési megállapodást köti. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza polgármester a megállapodás megkötésére. 

 

Felelős : Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal    

 

 

3/2 Közösségi Ház Jászszentlászló, Rákóczi u. 20. tartós bérlete 

 (Írásbeli előterjesztés kiosztásra került) 

 

 

Nagy András – polgármester - Jászszentlászló Község Önkormányzata 2013. június 26. 

napján hozott döntése értelmében a Jászszentlászló, Rákóczi u. 20. szám alatti közösségi ház 

épületét tartós bérletbe adta a Helytörténeti és Faluvédő Egyesületnek. 

 

Mészáros László személyes érintettségét bejelentette, nem vesz részt a szavazásban.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
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32/2018. (III. 29.) határozat 

Közösségi ház (Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.) 

tartós bérlete  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március  

29. napjától 2028. március 27. napjáig tartó időtartamra ingyenes 

használatba adja Jászszentlászló Rákóczi u. 20. szám alatti Közösségi Házat 

a Jászszentlászlói Helytörténeti és Faluvédő  Egyesület részére. A 

Hagyományőrző Egyesület bérleti díja nem fizet az ingatlanért. 

Felhatalmazza a polgármestert a Bérleti szerződés megkötésére 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

3/3 Tájékoztatás Jászszentlászló 993 hrsz. alatti ingatlanra érkezett vételi 

 ajánlatról 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésén tárgyalta a 

993 hrsz. területre érkezett vételi ajánlatot. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján 

tárgyalásokat kezdeményezett az ajánlatról. Több területet megnéztek, a vállalkozó utolsó 

ajánlata szerint a régi mázsaház épületét és a bejáró utat kívánja megvásárolni, amelyért 2 

millió forintot ajánl. A többi területre nincs szüksége. Időközben egy másik termelő is 

megkereste az Önkormányzatot. Szintén foglalkozik a mérleg építésének gondolatával, 

rendelkezik saját területtel.  Vele is körbejárták a települést megmutatta mely területek 

jöhetnek szóba erre a célra. Mai napig visszajelzés nem érkezett. 

 

Jászszentlászló 993 hrsz. alatti ingatlanra érkezett 2 millió forint vételi ajánlatot nem 

támogatja, javasolja Képviselő-testület a Jászszentlászló 993 hrsz. alatti ingatlant ne 

értékesítse a felkínált 2 millió forint vételárért.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

33/2018. (III. 29.) határozat 

Jászszentlászló 993 hrsz. alatti ingatlan 

értékesítése 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló 993 hrsz. alatti ingatlant (Régi mázsaház) nem kívánja 

értékesíteni. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal  
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3/4 Tájékoztatás szőlőterület értékesítése tárgyában 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Baranyi 

László vállalkozó megkereste a szőlőterület megvásárlása tárgyában.  A falu mellett lévő 

659/28 hrsz osztatlan közös tulajdonban lévő szőlőterületben van 1,2467  ha területe az 

Önkormányzatnak, 1,2 ha területe egy magánszemélynek, valamint 5 ha területe másik 

magánszemélynek. Az Önkormányzat tulajdonában lévő területet megvásárolnák, de nyitottak 

a terület cseréjére is. 

 

Hajagos-Tóth István - képviselő - véleménye szerint Képviselő-testület ne hozzon döntést 

ebben a kérdésben. Halasszák el a döntés meghozatalát, hiszen nem sürgeti semmi az 

Önkormányzatot a terület értékesítésére. Most rajzolódik ki mi lesz a szőlő sorsa, támogatják-

e esetleg a fajtaváltást.  

 

Nagy András - polgármester - egyetért a képviselő felvetésével. Javasolja Képviselő-testület 

a szőlő terület értékesítése esetleges cseréje ügyében a döntést halassza el.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

34/2018. (III. 29.) határozat 

Szőlőterület értékesítése 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló 659/28  hrsz. alatti osztatlan közös tulajdonban lévő 1,2467 

ha szőlő területet értékesítéséről a későbbiekben hoz döntést. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő megérkezett a Képviselő-testületi ülésre. A jelen lévő 

képviselők száma 6 fő, a megjelenés 86%. 

 

3/5 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 

 benyújtása 

 (Írásbeli előterjesztés kiosztásra került) 

 

Nagy András – polgármester - Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat tartalmáról. Javasolja 

Képviselő-testület a pályázatot az"Egészségügyi alapellátást  szolgáló (háziorvosi, házi 

gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása alcélra adja be. Javasolja, Képviselő-testület hatalmazza 

fel a pályázat előkészítésével, az költségvetés kidolgozásával. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
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35/2018. (III. 29.) határozat 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot 

nyújt be a pályázati kiírás ac) "Egészségügyi alapellátást  szolgáló 

(háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi 

alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

alcélra. Képviselő-testület felhatalmazza polgármester a költségvetés 

összeállításával, a pályázat előkészítésével.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

3/6 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017.  

 pályázat  megvalósításával kapcsolatos tájékoztatás 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi támogatás jogcímen a Jászszentlászló Géza 

fejedelem utca és Bajza utca végének burkolat felújítása valósul meg. A Támogatói okirat 

módosítása megtörtént. Az Önkormányzat három árajánlatot kért be a Beszerzési 

szabályzatban foglaltaknak megfelelően. A legjobb ajánlatot a Signum Alfa Team Kft (1047 

Budapest, Fóti u. 56.) adta, ennek alapján a vállalkozói szerződés a munkálatokra megköti.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

36/2018. (III. 29.) határozat 

Jászszentlászló Géza Fejedelem utca és Bajza utca 

burkolat felújítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017 évi  

pályázat keretében megvalósuló Jászszentlászló Géza Fejedelem utca és 

Bajza utca burkolat felújítási munkálataival megbízza a Signum Alfa Team 

Kft-t 1047 Budapest Fóti u. 56. szám.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 

megkötésével.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 15 szerződés megkötése 
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Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 
 


