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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. 

november 29-én 14 
30

 órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  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  

 Valentovics Beáta jegyző  

 

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

az ülés határozatképes, 7 fő megjelent 100%-os megjelenés.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen 

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

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. 

(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2018. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármestere 

 

3. Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (......) önkormányzati 

rendelete Jászszentlászló Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének a 

képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2018. (.........) 

önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2018. (…....) 

önkormányzati rendelet-tervezete a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 
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6. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2018. (…....) 

önkormányzati rendelet-tervezete a közművelődésről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

7. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

8. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítása 

Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

9. Javaslat Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi 

munkatervére 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 

10. A 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

11. Feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

12. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

13. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 

14. Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás biztosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 

15. Haszonanyag adásvételi szerződés felmondása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

16. Szolgáltatói éves beszámoló a temető üzemeltetéséről. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 

17. Egyebek 
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18.  Lakás felújítási, önkormányzati kölcsön iránti kérelem elbírálása. 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 Zárt ülés 

 

19. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása a 

Jászszentlászló 055/73. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 Zárt ülés 

 

 

1. Napirendi pont.  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - ismertette a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést.  

 

Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – tájékoztatta a 

Képviselő-testület tagjait, hogy Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

137/2018. (XI. 29.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 

Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása. 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-testületei a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 

megállapító 13/2018.(II.28.) Jászszentlászló és a 5/2018.(II.28.) Móricgát 

határozatok 2. pontját az alábbiak szerint módosítja. 

 

1.)Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-

testületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetését 

 

                                     69.378.000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

  

Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevételek 1.066.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 2.000.- Ft 

- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről  

 1.099.000.- Ft 
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Finanszírozási bevételek előirányzata 

- irányító szervi támogatás                                                60.746.000.- Ft

  

- előző év költségvetési maradványának igénybevétele      6.465.000.- Ft

   

 

Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 46.795.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.477.000.- Ft 

- dologi kiadások 11.921.000.- Ft 

- egyéb működési célú kiadások 55.000.- Ft 

            - beruházások 1.130.000.- Ft 

 

 Határidő:2018. december 31. 

     Felelősök: Nagy András           polgármester 

     Valentovics Beáta   jegyző 

 

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2018. (.....) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők.  

 

Sütőné Kővágó Margit - pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta, Jászszentlászló Község 2018. évi költségvetésének módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Nagy András - polgármester - javasolta a Képviselő-testületnek Jászszentlászló Község 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezet írásbeli 

formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító  

3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

9/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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3. Napirendi pont.  

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. 

(...........) önkormányzati rendelete Jászszentlászló Község  Önkormányzata  

Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - ismertette Képviselő-testület tagjaival a képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet anyagát.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását indokolja, 

hogy a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 

rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben foglaltak alapján felülvizsgálatra 

kerültek az Önkormányzat alaptevékenységéhez kacsolódó kormányzati funkciók és 

szakfeladatok.  

 

Tóthné Frank Anikó - képviselő - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Ügyrendi 

Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadását javasolja.  

 

Nagy András – polgármester - javasolja Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő 

rendelet-tervezetet fogadja el.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

4. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 

tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló ../2018. (.....) önkormányzati 

rendelet-tervezet elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

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

megismerhették a képviselők.  

 

Javasolja, Képviselő-testület a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-

tervezetet - hagyja jóvá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

11/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

5. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2018. (…....) 

önkormányzati rendelet-tervezete a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának 

megállapításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők.  

 

Javasolja, Képviselő-testület a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról szóló rendelet-

tervezetet - hagyja jóvá.  

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

2019. évi illetményalapjának megállapításáról 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

6. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2018. (…....) 

önkormányzati rendelet-tervezete a közművelődésről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők.  

 

Javasolja, Képviselő-testület a közművelődésről szóló rendelet-tervezetet - hagyja jóvá.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

a közművelődésről 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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7. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal. A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyását javasolja.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

138/2018. (XI. 29.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati  

Hivatal SZMSZ jóváhagyása  

                       H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá 2019. 

január 1-jei hatályba lépéssel, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 85/2015. 

(V.28.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2019. január 1. 

 

8. Napirendi pont 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási 

Megállapodás módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal. A Társulási Megállapodás módosítását a szöveges előterjesztés 

teljes körűen kifejti.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

139/2018. (IX. 29.) határozat 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 

Társulási Megállapodás módosítása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási 

Megállapodás módosítását a jegyzőkönyv 2. melléklet szerinti egységes 

szerkezetbe foglalt formában jóváhagyja 2018. december 1. napjával.  

 

Felelős:  Nagy András  polgármester 

 Valentovics Beáta jegyző  

Határidő:  2018. december 1. 
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9. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi 

munkatervének elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette a Képviselő-testület 2019. évi munkarendjéről 

készült előterjesztés anyagát.  

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolja az előterjesztés szerinti határozat-tervezet 

jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

140/2018. (XI. 29.) határozat  

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2019. évi munkatervének elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi 

munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Általános napirendek 

 

Jászszentlászló Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 

mindenkor hatályos szövegének megfelelő napirendek.  

 

 

Február  

 

1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

2. A 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása  

 

Március 

 

1. Közbeszerzési terv elfogadása március 31-ig  

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

szóló rendelet felülvizsgálata 

 

 

Április  

 

1. Beszámoló Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének teljesítéséről (Zárszámadás) 

2. Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről  

3. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 
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4. Beszámoló Társulások működéséről, pénzügyi helyzetéről, Társulási 

Tanácsban végzett tevékenységekről 

 

Május  

 

1. Május 31-ig a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásáról szóló 

beszámoló  

2. Jegyzői beszámoló a Közös Hivatal munkájáról 

 

Június  

 

1. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

 

Szeptember 

 

1. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

 

November  

 

1. K ö z m e g h a l l g a t á s  

 

December  

 

1. A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

2. Jászszentlászló Község  Önkormányzata 2020. évi munkatervének 

elfogadása 

 

Felelős:    Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

10. Napirendi pont 

A 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester - ismertette a 2019. évi belső ellenőrzési tervről készült 

előterjesztés anyagát.  

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolja az előterjesztés szerinti határozat-tervezet 

jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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141/2018. (XI. 29.) határozat  

Jászszentlászló Község Önkormányzata 

2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

  

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 

mellékletében szereplő 2019. évi ellenőrzési tervet elfogadja. 

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

11. Napirendi pont 

Feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András –polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a feladat-ellátási 

szerződés felülvizsgálatáról készül előterjesztést. Javasolja, hogy Képviselő-testület a 

Kiskunmajsa Város Önkormányzatával megkötött bölcsődei ellátásra vonatkozó szerződést, a 

szerződés 12. pontja alapján mondja fel, 2019. február 28. napjával.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

142/2018. (XI. 29.) határozat  

Feladat-ellátási szerződés felmondása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben 

Kiskunmajsa Város Önkormányzatával megkötött bölcsődei ellátásra 

vonatkozó szerződést, a szerződés 12. pontjában foglaltakra, 2019. február 

28. napjával felmondja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a felmondással kapcsolatos  

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő:  2018. december 15.  
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12. Napirendi pont 

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft üzletrészének 

értékesítése. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Az előterjesztés B. pontja alapján javasolja, hogy Képviselő-

testület a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben meglévő 0,01%-os, 

10.000 Ft névértékű üzletrészét ne értékesítse Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

143/2018. (XI. 29.) határozat  

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítése 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának a Kiskunmajsai Kistérségi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben meglévő 0,01%-os, 10.000 Ft névértékű 

üzletrészét nem kívánja értékesíteni Kiskunmajsa Város Önkormányzata 

részére.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy a döntésről 

tájékoztassa Kiskunmajsa Város Önkormányzatát.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2018. december 15., értesítésre 

 

 

13. Napirendi pont 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 

helyi szabályozásáról szól előterjesztés elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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144/2018. (XI. 29.) határozat  

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 

helyi szabályozásáról. 

 

Határozat 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Jászszentlászló 

Község Önkormányzata Bursa Hungarica felsőoktatási 

ösztöndíjrendszerének helyi szabályzatát a határozat melléklete szerinti 

tartalommal hagyja jóvá, 2018. december 1. napjától történő hatályba 

lépéssel. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. december 1. 

 

 

14. Napirendi pont 

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás 

biztosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos 

részére eszközkarbantartás támogatásról szóló előterjesztést. Örömmel tapasztalják, hogy 

nagy igény van a főorvos úr rendelésére, szerencsére a születések száma emelkedik, ezért a 

kismamáknak is könnyebb, hogy a településen van gyermekgyógyász rendelés. Javasolja Dr. 

Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére havi 25.000.-Ft támogatás megítélését 

2019. január 1- 2019. december 31. közötti időszakban.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

145/2018. (XI. 29.) határozat  

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére 

eszközkarbantartás biztosítása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 1. 

napjától 2019. december 31. napjáig eszközkarbantartás céljára havi 

25.000.-Ft támogatást biztosít Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász 

főorvos részére.  

 

Képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy a támogatási 

megállapodás megkötéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2018. december 15., megállapodás  megkötésére. 
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15. Napirendi pont 

Haszonanyag adásvételi szerződés felmondása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a haszonanyag adásvételi szerződés felmondásáról 

készült előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

146/2018. (XI.29.) határozat  

Haszonanyag adásvételi szerződés felmondása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete FB-NP 

Nonprofit Kft-vel (6521 Vaskút, Külterület 0551/2. hrsz.) 2017. november 

17-én megkötött haszonanyag adásvétele szerződést, a szerződés III. 2. c) 

pontjára tekintettel 2018. december 31. napjával felmondja.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felmondással kapcsolatos 

lépések megtételére.  

  

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: 2018. december 15. 

 

 

Veszelka Antal a temető üzemeltetője megérkezett a Képviselő-testületi ülésre. A jelenléti 

ívet aláírta. 

 

16. Napirendi pont 

Szolgáltatói éves beszámoló a temető üzemeltetéséről.  

(Szóbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – köszöntötte Veszelka Antalt, a temető üzemeltetőjét. A 

jogszabályok és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató minden év 

november 30-ig beszámol az Önkormányzatnak a temető üzemeltetéséről. Átadta a szót a 

szolgáltatónak a temető üzemeltetéséről szóló éves beszámolóját tartsa meg.  

 

Veszelka Antal – üzemeltető – Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyzőt. Az elmúlt 

időszakban sok munka volt, míg eddig eljutottak. A temetőben az éves temetkezési átlag 45 

temetés, megfigyelhető az a tendencia hogy az urnás temetkezések száma nő, a koporsós 

temetkezések száma évről évre csökken. Az éves bevétel a temetkezésekből 2.300.000.-Ft, 

ami a költségeket csak részben fedezi. Ha figyelembe veszi, hogy a temető üzemeltető bére 

180.500.- Ft+ járulék, akkor könnyen kiszámolható, hogy ez a bevétel nem fedezi a 

költségeket. Más rezsi költségek is jelentkeznek, villanyszámla 13.000.-Ft/hó, a 
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szemétszállítás díja 19.000.-Ft/hó, az emberek munkabére 750.000.-Ft éves szinten. A víz 

szolgáltatóval probléma adódott, ugyanis a Kiskunvíz Kft hátralékot mutatott ki a korábbi 

üzemeltető Lélekharangok Kft-nek, addig nem írják át a vízórát, és nem számláznak az új 

üzemeltetőnek, amíg azt nem rendezik. A régi üzemeltető elzárkózik ettől, nem ismeri el a 

hátralékot. Ebből az adódik, hogy egy összegben fogják leszámlázni az egész éves 

vízfogyasztást, ami megterheli a vállalkozást. Ebben kéri az Önkormányzat segítségét, hogy a 

Kiskunvíz Kft írja át a vízórát és számlázza le a vízfogyasztást. A temetőben a ravatalozó 

sarkánál lévő vízcsapot lecserélte és felszerelt egy utcai szondás nyomós kutat. Ez a fajta kút 

nem fagy el, és télen sem kell fagytalanítani. Az üzemeltetés során tapasztalt nehézségek 

megoldásában kéri az Önkormányzat segítségét. A temetőben lévő betontörmelék már régen 

felhalmozódott, amit nem tud elszállítani sehova, ehhez kér gépi és emberi segítséget. Az 

elhelyezését is meg kell oldani. Gondot okoz továbbá a régi szétbontott sírok maradványa. 

Van olyan hozzátartozó, aki  60 e Ft költséget fizettet a sírköves vállalkozóknak azért, hogy a 

régi lebontott síremléket szállítsa el, de ez sok esetben nem történt meg. Ezek akadályozzák a 

közlekedést, és nem a sírok mellet van a helyük.  

 

Nagy András – polgármester – kérdése, hogy a sírkert kialakítása hol tart? 

 

Veszelka Antal – üzemeltető – a hely kialakítása folyamatban van. Ehhez is kéri az 

Önkormányzat segítségét, mert meghaladja a lehetőségeit. Hatalmas kőtömbökről van szó, 

nagyon nagy a súlyuk. A sírkert kialakításához legalább fél évre van szükség.  

 

Nagy András – polgármester – kérése hogy 2019. április 30-ig alakítsák ki a sírkert helyét, 

ezt követően segítenek átpakolni a síremlékeket.  

 

Mészáros László – képviselő – A Honvédelmi Minisztérium nyilvántartása szerint 3 fő I 

Világháborús hősi halott van a temetőben, akiknek a nyughelyét nem sikerült megtalálni. A 

sírok felszámolásánál erre figyelni kell. 1917-1918 temetésekről van szó.  

 

Veszelka Antal – képviselő – Természetesen meg lehet találni a sírokat. Gondot okoz az 

üzemeltetés során, hogy nem használhatja a temető nyilvántartási rendszert. Mindenszentek és 

Halottak napja alkalmával is előfordult, hogy egy hozzátartozó keresett sírt, de nem tudott 

neki segíteni, mert a hivatalban az ünnep miatt nem dolgozott senki. Semmit nem akar a 

programmal, csak azt, hogy lássa a temetőt. Új sírhely kiválasztása esetén nem tudja 

megmondani, hogy melyik hely szabad.  

 

Nagy András – polgármester – Ez a jövőben sem fog változni. Az Önkormányzat 

tulajdonában van a temető, és a temető nyilvántartási program is. A program nagyon sok 

pénzbe került, amit az Önkormányzat fizetett ki. A temettető a Hivatalba jön be, és itt tudja a 

sírhely díját befizetni. Erre nincs más megoldás, ezt csak számítógépen lehet kezelni, a 

programot nem adhatjuk át másnak. Adatvédelmi szabályokat is be kell tartani.  

 

Patyi Norbert – alpolgármester – egy nyomtatott verziót kell átadni az üzemeltetőnek.  

 

Nagy András - polgármester – ez megtörtént. A nyomtatott térkép a temetőben ki is van 

rakva. Az új sírhely kiváltása az Önkormányzatnál zajlik, itt egyeztetnek, itt fizetnek, nincs 

oka annak, hogy átadják a programot.  
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Veszelka Antal – üzemeltető – a halott hűtő javítása folyamatban van. A felújítás 

eredményeképp a Ravatalozó és a bejárat megújult, sokat szépült a temető arculata. A felújítás 

miatt viszont biztosan emelkedni fog a rezsi költség, hiszen több fogyasztó üzemel.  

Nagy András – polgármester - a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 18/2017. (VIII. 25.) 

önkormányzati rendelet alapján a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben 

vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás egy napra 

5.500.-Ft, egy hétre 11.000.-Ft, egy évre 55.000.-Ft. A temető fenntartási hozzájárulás 

felülvizsgálata szükséges, rendelet módosítását előkészítik. Másik probléma, hogy a temető 

bejáratát szépen felújították és most személygépkocsik és kisteher gépkocsik is behajtanak. 

Esetleg rosszabb műszaki állapotban lévő gépjárműből az olaj is csöpöghet a szép új térkőre. 

Az a kérése, hogy erre használják a hátsó bejáratot.  

Veszelka Antal – üzemeltető – azt tudni kell, hogy más temetőkben az a gyakorlat, hogy a 

temető üzemeltető használja fel a temető fenntartási hozzájárulást. Az egy érdekes helyzet, 

hogy az üzemeltető fizeti a rezsit, és a hozzájárulás a tulajdonos Önkormányzatot illeti meg. 

Volt egy eset, amikor a temetőben olyan kivitelező dolgozott, akinek sem működési 

engedélye, sem vállalkozói engedélye nem volt, nem volt hozzátartozó sem, ezért írtam egy 

számlát a költségekről. Ezzel a felszínre buggyant a dolog, ez a bevétel a véleménye szerint az 

üzemeltetőt illeti meg. A hátsó kapu kérdése örök vita. Ha nyitva hagyják kontrolálatlan a 

közlekedés a temetőben. Természetesen, ha idős, mozgáskorlátozott látogató érkezik, kérésre 

kinyitják a hátsó kaput is. Az első kapuhoz a tehergépkocsival behajtani tilos, megállni tilos, 

valamint a 10 km sebességkorlátozó táblát fogja elhelyezni. Ezeket már meg is rendelte. Elől 

kell bejárni, a temető átjárható teljes egészében. A térkő aládolgoztak rendesen, 

személygépkocsit bírnia kell. A tehergépkocsiknál más a helyzet, természetesen csak a 

megjelelő súlyú és műszaki állapotú gépjármű hajthat be a főbejáratnál.  

A drapéria nagyon szennyezett, a tisztítása 100.000.-Ft-ba kerül. Nyilván azért ilyen drága, 

mert nagyon nagy anyag, bárki a tisztítást nem tudja elvállalni. Javasolja, hogy a drapériát 

csak részben helyezzék vissza, most nagyon szép a ravatalozó fala, a felújítás után, ezért nem 

is kell az egész helyiséget beburkolni. Az ajtóknál lesz két csík, a többi fal szabadon marad.  

Hajagos-Tóth István – képviselő – véleménye szerint hátul menjenek be a temetőbe. Az 

üzemeltető figyeljen oda, hogy csak azok járjanak be kocsival, akiknek ez ténylegesen 

indokolt. A temető szép, rendezett a ravatalozó. Javasolja, hogy a temető hátsó részeiben is 

legyen világítás, akár napelemes lámpákat helyezzenek el. Este már a temető széleinél és a 

hátsó részen nem lehet látni.  

Nagy András – polgármester - Összegezve az elhangzottakat javasolja elfogadásra a 

szolgáltató éves beszámolóját temető üzemeltetéséről. Az üzemeltető köteles a sírkert helyét 

kialakítani 2019. április 30-ig. Az Önkormányzat a sírkert kialakításához gépi és emberi 

segítséget biztosít, a sírkertet ki kell alakítani 2019. október 31-ig. Jászszentlászló Község 

Önkormányzata a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 18/2017. (VIII. 25.) önkormányzati 

rendeletét felülvizsgálja 2019. február 28-ig. Felajánlja, hogy közbenjár a Kiskunvíz Kft 

szolgáltatónál a vízóra átírása és a számlázás megkezdése ügyében. Az Önkormányzat 

segítséget nyújt a temető területén felhalmozott régi betonelemek és bontott síremlék darabok 

elszállításában. Ehhez gépet és emberi segítséget biztosítanak. A temetőben megvizsgálják a 

világítás bővítésének lehetőségét, elsősorban napelemes lámpák elhelyezésével biztosítják azt.  

 



16 
 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

 

147/2018. (XI. 29.) határozat  

Köztemető üzemeltetőjének 2018. évi  

beszámolója. 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő- testülete a szolgáltatói éves 

beszámolót a temető üzemeltetéséről elfogadja és tudomásul veszi.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

17. Napirendi pont 

Egyebek.  

17/1 Tájékoztatás.  

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta Képviselő-testület tagjait, hogy Szatmáriné 

Bazsa Rózsa védőnő nyugdíjba vonul 2019. augusztus hónapban. A jelenlegi gyermeklétszám 

alapján a település 1,5 védőnő foglalkoztatására jogosult. 2018. november 19-én pályázatot 

írtak ki heti 20 órás védőnői munkakör betöltésére. Egy pályázat érkezett, a pályázat 

benyújtásának határideje 2018. december 18. Amikor a jelenleg dolgozó védőnő nyugdíjba 

vonul, kiírják a heti 40 órás védőnői munkakör betöltésére is a pályázatot.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatás határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 

17/2 Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízott iroda 

bérbeadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - Bács-Kiskun Megyei Rendőr Főkapitányság 2019. évre 

bérbe kívánja venni a Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti irodát. 

Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  



17 
 

 

148/2018. (XI. 29.) határozat  

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti 

körzeti megbízotti iroda bérbeadása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község 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 - 2019. 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: 2019. január 31., szerződés megkötésére. 

 

 

17/3   Csatlakozás az Arany János Tehetséggondozó Programhoz, elvi 

támogatás biztosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – A Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola kérelmet 

juttatott el a Képviselő-testülethez. Ismertette az Arany János Tehetséggondozó Programba 

való támogatásról szóló határozat-tervezetet.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

149/2018. (XI. 29.) határozat  

Arany János Tehetséggondozó Program.  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 

Dódó György András nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Huszár 

Magda) Jászszentlászló település képviseletében részt vegyen az Arany 

János Tehetséggondozó Programban.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, 

anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.  

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő:  Azonnal.  
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17/4  Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület gépjármű beszerzése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – A Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület gépjárművet kíván 

vásárolni. Az egyesület helyi vállalkozóktól 200.000.-Ft támogatást kapott erre a célra, a 

Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetségtől 450.000.-Ft támogatást igényelnek. Az 

Önkormányzattól szintén 450.000.-Ft támogatást kérelmeznek erre a célra. Az egyesület 

komoly munkát végez a település közbiztonsága érdekében, támogatja a kérelmüket.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

150/2018. (XI. 29.) határozat  

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület 

gépjármű beszerzése 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület részére 450.000.-Ft támogatást biztosít.  

 

A támogatás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetését meg” Működési célú támogatások áht. kívülre” állapító 

3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Civil szervezetek támogatása 

előirányzata. 

 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jászszentlászlói Polgárőr 

Egyesület képviselőjével a támogatási szerződést kösse meg, a megítélt 

támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. május 31., megállapodások megkötésére 

 

 

 

 

Nagy András - polgármester – Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatja.  

 

 

K,m.f 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


