JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 31-én
14 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme.
6133 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András
Patyi Norbert
Dr. Hajagos-Tóth Sándor
Hajagos-Tóth István
Mészáros László
Sütőné Kővágó Margit
Tóthné Frank Anikó

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. A képviselők 100%-a
megjelent, az ülés határozatképes.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el:
1. Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (......) 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
2. Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
3. Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatási kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
4. Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
5. SEVEN DENTISTS Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság eszköztámogatása.
(Írásbeli előterjesztés)
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Előterjesztő: Nagy András polgármester
6. Beiskolázási körzetek véleményezése.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
7. Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázat benyújtása, valamint
Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése pályázat benyújtása és
támogatásban részesített projekt megvalósítása tárgyában.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
8. Polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
9. Polgármester 2019. évi Cafeteria juttatásának jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
10. Kővágó Ferenc vételi kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
11. Egyebek.

1. Napirendi pont
Jászszentlászló
Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2019.
(......)
önkormányzati rendelete Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselőtestületének 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.
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 Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (I. 31.) 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)
2. Napirendi pont
Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet
támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Ismertette az előterjesztés anyagát.
Hajagos-Tóth István - képviselő - támogatja a Városi Kórház és Rendelőintézet támogatását.
Nagy András – polgármester - Támogatja az előterjesztésben szereplő A./ határozat-tervezet
elfogadását, Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet részére 2019. évre 500.635.Ft támogatás megítélését.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
2/2019. (I. 31.) határozat
Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi
Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi
Kórház és Rendelőintézet 2019. évi támogatás
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a BácsKiskun
Megyei
Kórház
Kiskunfélegyházi
Telephelyeként
működő
Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet kérelmét, és
a gyermek szakrendelésre
227.799,-Ft
a szemészeti szakrendelésre
124.503,-Ft
a kardiológiai szakrendelésre
148.333,-Ft
támogatás nyújt 2019. évben a Bács-Kiskun Megyei kórház részére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2019.évi költségvetési rendelettervezetbe történő beépítésre.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. február 15.
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3. Napirendi pont
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatási kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Ismertette a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatási
kérelmét.
Mészáros László - képviselő - bejelentette a személyes érintettségét, és nem kíván a
szavazásban részt venni.
Nagy András - polgármester - támogatja az Egyesület kérelmét, a határozat-tervezetben
szereplő 200.000.-Ft támogatás megítélését. A támogatás a 2019. évi költségvetési rendeletbe
beépítésre kerül.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
3/2019. (I. 31.) határozat
Helytörténeti és Faluvédő
Egyesület támogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helytörténeti
és Faluvédő Egyesület (6133 Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.) által
megszervezésre kerülő „Elég gazdag az, ki másra nem szorul” Paraszti élet
és gazdálkodás a XIX. sz. végén és a XX. sz. elején kiállításhoz 200.000,-Ft
összegű támogatást nyújt.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2019. évi költségvetési
rendeletbe történő beépítésre.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogatási szerződés
megkötésére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. február 28.

4. Napirendi pont
Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester- ismertette a fogászati alapellátás tárgyában készült szerződéstervezetet. Javasolja a szerződés-tervezet jóváhagyását, az előterjesztésben szereplő határozattervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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4/2019. (I. 31.) számú határozat
Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a
fogászati alapellátás tartós helyettesítéssel történő ellátását. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a fogászati alapellátás tárgyában a megbízási szerződést
kösse meg SEVEN DENTISTS Fogászai Korlátolt Felelősségű Társasággal
(Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 5.). A megbízási
szerződést 2019. március 1 –jétől 2019. augusztus 31. napjáig határozott
időtartamra kötik meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal

5. Napirendi pont
SEVEN DENTISTS Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság eszköztámogatása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester- ismertette az előterjesztés tartalmát Képviselő-testület
tagjaival. Támogatja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet, javasolja annak
jóváhagyását.
Hajagos-Tóth István – képviselő - egyetért a támogatás megítélésével. A Seven Dentists
Kft nagyon jól végzi a munkáját, mindenkit fogadnak, nincs gond az ellátással. Szükségük
van a pénzre a működés színvonalának fenntartásához.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
5/2019. (I. 31.) számú határozat
Seven Dentists Kft eszköztámogatása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 1.
napjától 2019. augusztus 31. napjáig eszközkarbantartás céljára havi
107.400.-Ft támogatást biztosít a SEVEN DENTISTS Fogászati Korlátolt
Felelősségű Társaság (Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 5.)
részére.
A támogatás megosztásának aránya
Jászszentlászló Község Önkormányzat 85.920,-Ft/hó
Móricgát Község Önkormányzat 21.480,-Ft/hó
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. február 28., a szerződés megkötésére
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6. Napirendi pont
Beiskolázási körzetek véleményezése.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester- ismertette az előterjesztés tartalmát Képviselő-testület
tagjaival. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
6/2019. (I. 31.) számú határozat
Beiskolázási körzetek véleményezése
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a)
bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a
határozat melléklete szerinti Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola
felvételi körzethatáraira vonatkozó tervezettel egyetért.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalát
tájékoztassa
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. február 15., a tájékoztatásra
7. Napirendi pont
Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázat benyújtása, valamint
Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése pályázat benyújtása és
támogatásban részesített projekt megvalósítása tárgyában.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - ismertette az előterjesztés tartalmát Képviselő-testület
tagjaival. Javasolja, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata vegyen részt az Innovációs
és Technológiai Minisztérium Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyában
kiírt pályázatán. Jászszentlászló Község Önkormányzata a Pályázaton történő részvétel és
lebonyolítás érdekében konzorciumot alakít a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-vel és
az ellátásért felelősökkel a konzorciumi szerződésben foglalt feltételek szerint azzal, hogy a
konzorcium vezetője a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Jászszentlászló Község
Önkormányzata biztosítja a beszerzéshez szükséges nettó 6.500.000.-Ft önerő összegét.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel Nagy András
polgármestert a konzorciumi szerződés és annak esetleges módosításai, valamint a szerződés
teljesítéséhez szükséges nyilatkozatok aláírására.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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igen

szavazattal

–
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7/2019. (I. 31.) számú határozat
Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése
pályázat
Határozat
 Jászszentlászló Község Önkormányzata részt vesz az Innovációs és
Technológiai Minisztérium Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése
tárgyában kiírt pályázatán.
 Jászszentlászló Község Önkormányzata a Pályázaton történő részvétel és
lebonyolítás érdekében konzorciumot alakít a Kiskunsági VíziközműSzolgáltató Kft-vel és az ellátásért felelősökkel a konzorciumi szerződésben
foglalt feltételek szerint azzal, hogy a konzorcium vezetője a Kiskunsági
Víziközmű-Szolgáltató Kft.
 Jászszentlászló Község Önkormányzata biztosítja a beszerzéshez szükséges
nettó 6.500.000.-Ft önerő összegét.
 Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Nagy András Polgármestert a konzorciumi szerződés és annak esetleges
módosításai, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges nyilatkozatok
aláírására.
Felelős: Nagy András
Határidő: Azonnal

8. Napirendi pont
Polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András - polgármester - ismertette az előterjesztés szövegét. A 2019. évi szabadsága a
mellékelt táblázat szerint került ütemezésre.
Személyes érintettségét bejelentette, és nem kíván szavazni.
Valentovics Beáta - jegyző - javasolja a mellékelt táblázat alapján a polgármester 2019. évi
szabadság ütemezését hagyják jóvá.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
8/2019. (I. 31.) határozat
A polgármester 2019. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy András
polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését jelen határozat mellékelte
szerint jóváhagyja.
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Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a
képviselő-testületet az igénybevételt követően tájékoztassa.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. szeptember 30.

9. Napirendi pont
Polgármester 2019. évi Cafeteria juttatásának jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Az előterjesztést valamennyi képviselő elolvasta.
Személyes érintettségét bejelentette, és nem kíván szavazni.
Valentovics Beáta - jegyző - ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztés anyagát.
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását, mely szerint polgármester 2019. évi cafeteria
juttatásának keretösszege bruttó 200.000.-Ft.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
9/2019. (I. 31.) határozat
Polgármester 2019. évre vonatkozó
cafeteria-juttatása
Határozat
1. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy András
polgármester 2019. évi cafeteria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000,- Ft
összegben határozza meg.
2. A 2019. évi keretösszeg terhére 2019. szeptember 30. napjáig kifizetésre kerül
bruttó 150.000,-Ft.
3. A főállású polgármester cafetéria juttatásának részletes eljárási rendje
megegyezik a köztisztviselők részére megállapított rendelkezésekkel.
4. Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak
végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2019. évi költségvetésben a juttatás
fedezetét.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2019. február 15.

10. Napirendi pont
Kővágó Ferenc vételi kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester- ismertette az előterjesztés tartalmát Képviselő-testület
tagjaival. Jászszentlászló 1079/6 hrsz kivett beépítetlen terület adó-érték bizonyítvány szerinti
értéke 1000.-Ft/m2 ennek alapján javasolja a vételárat 7.417.000.-ft összegben meghatározni,
és a területet értékesíteni Kővágó Ferenc kiskunmajsai lakos részére. Javasolja az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását. Korábban egy Kiskunmajsai
vállalkozó érdeklődött a terület iránt, vele egyeztetett ismét, ezt a vételárat magasnak találta
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

7

igen

szavazattal

–

10/2019. (I. 31.) számú határozat
Kővágó Ferenc vételi kérelem

Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászló
1079/6. hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 7.417 m2 alapterületű
ingatlant 1.000,-Ft/m2 vételáron, 7.417.000,-Ft összegben eladja Kővágó Ferenc
6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 115. szám alatti lakos részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásételi szerződés
megkötésére.
Az adásvételi szerződés költsége a vevőt terhelik
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. március 31., az adásvételi szerződés megkötésére

11. Napirendi pont
Egyebek
11/1 Tájékoztatások.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a szociális
tűzifa támogatás keretében a tűzifa kihordásra került a támogatott családok részére.
Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata a
belügyminiszter által meghirdetett „Kiegyenlítő bérrendezés alap támogatásra” pályázatot
nyújtott be. A támogatási kérelmet benyújtották, a támogatás igénylésének feltétele, hogy a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó tisztviselők illetményalapja
46.350.-forintban legyen meghatározva. Jelenleg az illetményalap 45.000.-Ft, ezért a rendeletmódosítás előkészítése folyamatban van.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület megvásárolta a
Toyota RAV 4 típusú gépjárművet, amelyhez az Önkormányzat is biztosított anyagi
támogatást.
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatása kapcsán három
árajánlatot kért be. A Kővágó Tüzép és Fatelep fogja a természetbeni támogatás biztosítását
bonyolítani.
2018. évben is meghirdette az Önkormányzat a járda felújítási pályázatot. Nagy sikere volt a
lakosság körében, ennek köszönhetően a településen sok járda megújult. Két család van, akik
nem tudták megvalósítani a járda felújítást, és ezért kérték, hogy a megítélt támogatást 2019.
évben használhassák fel. A 2019 évi költségvetésben a járda felújítási támogatás
keretösszegét úgy határozzák meg, hogy a két fő részére biztosított, fel nem használt
160.000.-ft támogatás beépítésre kerül, ezzel nem csökken a 2019. évben pályázók esélye.
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Korábban tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a védőnő nyugdíjba vonul, 2019.
augusztustól. Felmentése a munkavégzés alól már korábban megkezdődik, ezért szükséges,
hogy az új védőnő átvegye a feladatokat, és bekapcsolódjon a munkába. A Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatalával Népegészségügyi Osztályával
történő egyeztetést követően tisztázódott, hogy egy védőnői körzetet finanszíroznak
Jászszentlászló és Móricgát községek területén, ezért egy védőnő fogja ellátni a feladatokat.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatásokat határozathozatal nélkül tudomásul vette.
11/2 Jászszentlászló, Vasút u. 12. ingatlan értékesítése.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Község Önkormányzata tulajdonába került a
Jászszentlászló, Vasút u. 12. szám alatti ingatlan. Képviselő-testület 2018. szeptemberi ülésén
határozott, hogy értékesíti az ingatlant és zárt borítékban lehet leadni az ajánlatot. Eddig nem
érkezett egy ajánlat sem, ezért javasolja, hogy az Önkormányzat hirdetés útján értékesítse a
fenti ingatlant. Javasolja, képviselő-testület bízza meg a szükséges intézkedések megtételével.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
11/2019. (I.31.) számú határozat
Jászszentlászló, Vasút u. 12. ingatlan
értékesítése
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Jászszentlászló, Vasút u. 12. szám alatti ingatlant hirdetés útján
értékesíti. Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az értékesítés
ügyében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: Azonnal
11/3 Javaslat állami kitüntetés adományozásához védőnő részére
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal javaslatát, melyben az állami kitüntetés
adományozását javasolják a védőnő részére. Szatmáriné Bazsa Rózsa védőnő négy évtizede
dolgozik Jászszentlászlón. Kiemelkedő szakmai tudása és önzetlen segítőkészsége
példaértékű. Ezért javasolja, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata Szatmáriné Bazsa
Rózsa védőnőt a Pro Sanitate Díj – állami kitüntetésre terjessze fel.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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12/2019. (I.31.) számú határozat
Pro Sanitate Díjra felterjesztés
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szatmáriné
Bazsa Rózsa védőnőt állami kitüntetésre terjeszti fel. A javasolt elismerés
megnevezése Pro Sanitate Díj.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2019. március 31.
11/4. 2019. évi fejlesztési elképzelések.
Nagy András – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy befejeződött a konyha
energetikai felújítása a TOP keretében. Tervezési hibák miatt még egy műszaki berendezést
kell beépíteni, mely a főzőtérben keletkezett párát szünteti meg. Ennek teljes költsége
megosztásra kerül a Panel Solar Kft és az Önkormányzat között, úgy tűnik sikerült
megegyezni, nem kell bírósági útra terelni az ügyet.
A Temetőben 4 db lámpát helyeznek el, a sportpálya bejáratánál 2 db lámpát helyeznek el.
Ezek napelemes, mozgásérzékelős lámpák, a fényük valóban nem túl erős, de a célnak
megfelelnek. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Temető utca egy szakaszát már évtizedekkel
korábban bekerítették a temető területéhez, emiatt a sírkertet másik területre kell helyezni. A
tervek szerint a Dózsa György utca végénél lévő kisboltnál alakítanak ki egy parkolót és ott
nyitnak nagykaput a temetőre, ahol a látogatók, illetve munkások egy szerviz úton be tudnak
hajtani a temető területére gépkocsival, anélkül hogy a főbejáratot használnák.
A 2019. évi fejlesztések között kimagasló beruházás lesz az iskolaépület energetikai
felújítása. Az önkormányzat külön kérelmet ad be, melyben a TOP keretében el nem
számolható költségek megtérítését kérik. A 2019. évi fejlesztési elképzelések között szerepel
a művelődési ház belső felújítása. Mindenképpen szükséges a színpad és a nagyterem
világításának felújítása, nagyterem festése. Az Alapszolgáltatási Központban festési és
mázolási munkákat végeznek, valamint a belső burkolatokat is megújítják. Szükséges a
világítás felújítás az intézményben, ennek felmérése folyamatban van. Két lehetősége van az
Önkormányzatnak, vagy egyik intézményt kijelöli és teljesen felújítják, amire szükség van,
vagy mindkét intézménynél szakaszosan elvégzik a szükséges felújításokat. Lépésről lépésre
haladnak, mindkét intézménynél elvégzik a szükséges felújítást, ami a működéshez szükséges.
Mészáros László – képviselő – Véleménye szerint első legyen az Alapszolgáltatási Központ
Intézmény, a művelődési háznál azt kell felújítani, ami nagyon szükséges. A nagyterem és a
színpad, valamint a világítás. Arra úgysem lesz pénz, hogy mindkét intézményt teljesen
felújítsák azonnal. Mindkét intézmény nagyon fontos a település életében.
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Nagy András – polgármester - Emlékeztette a képviselőket, hogy 2019. február 23-án
rendezik meg Jászszentlászlón az „Ízig-Vérig” Disznótort, melyre mindenkit szeretettel
várnak.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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