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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 2019. október 24-

én 14 
00

 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.  

 

J e l e n  v a n n a k: 

 

 Nagy András polgármester 

 Hajagos-Tóth István 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor  

 Mészáros László 

 Patyi Norbert 

 Sütőné Kővágó Margit 

 Tóthné Frank Anikó 

 képviselő (7 fő 100 %) 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: 

 

 Kurucsai László HVB elnök 

 Varga Anikó HVB elnökhelyettes 

 Czakó Attiláné HVB tag 

 Valentovics Beáta jegyző 

 

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülés 

határozatképes, valamennyi képviselő megjelent.  

 

 Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója, a 2019. évi önkormányzati

 választások eredményéről. 

 Előterjesztő: Kurucsai László Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 (Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Nagy András – polgármester - felkérte Kurucsai Lászlót a Helyi Választási Bizottság 

elnöként, hogy a 2019. október 13-i helyi képviselők és polgármester választás végleges 

eredményéről számoljon be. 

 

Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolóját  

- határozathozatal nélkül – tudomásul vette. 

 

 Megbízólevelek átadása.  
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 Javasolja, hogy a napirendet meghívó szerint fogadják el: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása 

Előadó: Kurucsai László HVB elnöke 

 

2. Önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmány aláírása 

Előadó: Kurucsai László HVB elnöke 

 

3. Polgármesteri program ismertetése 

( Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Valentovics Beáta jegyző  

 

6. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

7. Bizottsági tagok megválasztása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

8. A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanács 

tagjainak megválasztása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

9. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ./2019. (…..) 

önkormányzati rendelete a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

10. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020-2024 évre szóló 

Gazdasági Programjának elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  
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11. A 2019. évi Közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslattétel.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

12. Tájékoztatás a Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Valentovics Beáta jegyző  

 

13. Tájékoztatás a Köztartozásmentes Adatbázis regisztrációról.  

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Valentovics Beáta jegyző 

 

1. Napirend 

 Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Kurucsai László - HVB elnök - felkérte a polgármestert, hogy az előírt esküt tegye le. 

Polgármester az esküt letette, és az esküokmány aláírásával igazolta. 

 

Az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

2. Napirend 

 Önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmány aláírása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Kurucsai László - HVB elnök - felkérte a megválasztott képviselőket, hogy az előírt esküt 

tegyék le. Képviselők az esküt letették, és az esküokmány aláírásával igazolták. 

 

Az esküokmányok a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

3. Napirend 

 Polgármesteri program ismertetése 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a polgármesteri 

programot.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

120/2019. (X. 24.) határozat 
Polgármesteri program elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019 – 2024 

évekre vonatkozó polgármesteri programot elfogadja.   

 

 Felelős: Nagy András polgármester 

 Határidő: Azonnal.  
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4. Napirend 

 Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - javasolja, hogy alpolgármesternek válasszák meg Patyi 

Norbertet, aki továbbra is társadalmi megbízatásban látja el feladatát.  

 

Patyi Norbert képviselő elfogadta a jelölést és egyben személyes érintettségét bejelentve, 

nem vesz részt a szavazásban. 

 

Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szavazás 

lebonyolítására létre kell hozni egy szavazatszámláló bizottságot. 

 

Nagy András – polgármester – a Szavazatszámláló bizottság elnökének javasolja Tóthné 

Frank Anikót, a tagoknak Mészáros László és Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselőket.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

121/2019.(X. 24.) határozat 

Szavazatszámláló bizottság létrehozása  

alpolgármester választásának lebonyolítására 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

alpolgármester választás lebonyolítása céljából Szavazatszámláló 

bizottságot hoz létre, melynek  

 

elnöke Tóthné Frank Anikó 

tagjai:  Dr. Hajagos-Tóth Sándor és Mészáros László 

             

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal,  

 

Nagy András polgármester – a szavazás lebonyolítására 10 perc szünetet rendelt el. 

 

Szünet. 

 

Szavazatszámláló bizottság a titkos szavazást lebonyolította, amelyről a jegyzőkönyv készült. 

(Jegyzőkönyv melléklete)  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő, szszb elnöke - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, 

hogy a szavazás eredményeként a megválasztott alpolgármester: Patyi Norbert.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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122/2019. (X.24.) számú határozat 

Alpolgármester megválasztása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete - titkos 

szavazással –  

 

P a t y i N o r b e r t képviselőt 

 

társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta 2019. október 24. 

napjától a 2019-2024 közötti időszakra.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Folyamatos 

 

 

 Alpolgármester eskütétele 

 

Nagy András polgármester felkérte az alpolgármestert, hogy az előírt esküt tegye le.  

 

Alpolgármester az esküt letette, és azt esküokmány aláírásával igazolta. 

 

5. Napirend 

 Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Valentovics Beáta – jegyző – ismertette a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról szóló előterjesztést.  Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

Nagy András polgármester a személyes érintettségét bejelentette, és nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

123/2019. (X.24.) számú határozat 

Polgármester illetményének és  

költségtérítésének megállapítása 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 71.§ (2), (4) és (6) 

bekezdéseiben foglaltak szerint Nagy András polgármester illetményét 

2019. október 14. napjától havi bruttó 548.400,-Ft-ban, költségtérítését 
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ugyanezen időponttól (illetményének 15 %-ában) 82.300,- Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző  

Határidő: Azonnal. 

 

6. Napirend 

 Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette az alpolgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapításáról készült előterjesztést. Támogatja a határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

Patyi Norbert alpolgármester személyes érintettségét bejelentve, nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

124/2019. (X.24.) számú határozat 

Alpolgármester tiszteletdíjának és  

költségtérítésének megállapítása 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80.§ (2) és (3) 

bekezdésében foglaltak szerint, Patyi Norbert társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 24. napjától havi bruttó 192.000,- 

Ft-ban, költségtérítését ugyanezen időponttól (tiszteletdíjának 15%-ában), 

28.800,- Ft/ hó összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

7. Napirend 

 Bizottsági tagok megválasztása.  

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - A szervezeti és működési szabályzatban rögzítettek alapján 

továbbra is a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Ügyrendi Bizottság fog működni.  

 

Az Ügyrendi Bizottság elnöki posztjára javasolja Tóthné Frank Anikó képviselőt, tagjainak 

Mészáros László képviselőt és Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselőt. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta 
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125/2019. (X.24.) számú határozat 

Ügyrendi Bizottság megválasztása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi 

Bizottság 

 

elnökének: Tóthné Frank Anikó  képviselőt  

 

tagjának:  Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselőt 

Mészáros László képviselőt 

       

választotta 2019. október 24. napjától a 2019-2024. közötti időszakra.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Folyamatos 

 

Javasolja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 fős legyen, kettő fő képviselő és egy fő 

külsős tag vegyen részt a munkába. Javasolja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

Sütőné Kővágó Margit képviselő legyen, a tagok pedig Hajagos-Tóth István képviselő, és 

Seres János külső tag.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

126/2019. (X.24.) számú határozat 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megválasztása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság 

 

elnökének: Sütőné Kővágó Margit  képviselőt  

 

tagjának: Hajagos-Tóth István képviselőt 

               Seres János külső tagot 

 

választotta 2019. október 24. napjától a 2019-2024. közötti időszakra.  

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: Folyamatos 
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8. Napirend 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanács 

tagjainak megválasztása 

 (Írásbeli előterjesztés)  

 

Nagy András – polgármester – a társulási tanács tagjainak mandátuma lejárt, mivel új 

képviselő-testületek alakultak újra delegálni kell a települések részéről. Javasolja – 

amennyiben a testület is támogatja - továbbra is saját személyét, valamint Patyi Norbert és 

Tóthné Frank Anikó képviselőket.  

 

Tóthné Frank Anikó képviselő elfogadta a jelölést. 

Patyi Norbert alpolgármester elfogadta a jelölést. 

 

Nagy András – Jászszentlászló polgármestere –az alábbi javaslatot tette a Társulási Tanács 

tagjaira vonatkozóan: 

 

1. Nagy András polgármester 

2. Patyi Norbert alpolgármester 

3. Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta: 

 

127/2019. (X.24.) számú határozat 

Jászszentlászló Község Önkormányzat részéről 

Társulási Tanács tagjának megválasztása  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jászszentlászló-

Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Megállapodása alapján a 

Társulási Tanács tagjainak 2019. október 24. napjától megválasztotta  

 

Nagy András polgármestert 

Patyi Norbert képviselőt  

Tóthné Frank Anikó képviselőt. 

 

 Felelős: Nagy András polgármester 

 Határidő: Folyamatos 
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9. Napirend 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének ./2019. (….) 

önkormányzati rendelete a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a helyi képviselők és a 

képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról készült előterjesztést. Javasolja a rendelet-

tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal és formában.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül -  az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete  

a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

10.  Napirend 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020-2024 évre 

szóló Gazdasági Programjának elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Jászszentlászló 

Község Önkormányzata 2020-2024 évre szóló Gazdasági Programját. Javasolja az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

128/2019. (X.24.) számú határozat 

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2020-2024. 

évre szóló Gazdasági Programjának elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2020-2024. évre szóló gazdasági 

programjáról szóló előterjesztést és a határozat mellékletét képező 2020-

2024. évre szóló gazdasági programját elfogadja.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 
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11. Napirend 

 A 2019. évi Közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslattétel.  

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Nagy András – polgármester – javasolja a 2019. évi közmeghallgatás az előterjesztésben 

szereplő napon 2019. november 14-én kerüljön megtartásra. Javasolja a határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

129/2019. (X.24.) számú határozat 

A 2019. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 

közmeghallgatás időpontját 2019. november 14. napján 17 órára hirdeti meg 

az Arany János Közösségi Színtérbe. 

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: Azonnal 

 

 

12.   Napirend 

 Tájékoztatás a Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Valentovics Beáta – jegyző - tájékoztatta a képviselőket vagyonnyilatkozat tételei 

kötelezettségük teljesítéséről. Jogszabály alapján a polgármesternek és a települési 

képviselőknek a megválasztásuktól számított 30 napon belül, valamint minden év január 1-

jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Nemcsak az érintetteknek, 

hanem a velük közös háztartásban élő házas- élettárs gyermek és hozzátartozóknak is.  

    

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.     

 

13. Napirend 

  Tájékoztatás a Köztartozásmentes Adatbázis regisztrációról.  

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Valentovics Beáta – jegyző – ismertette Képviselő-testület tagjaival a megválasztott helyi 

önkormányzati képviselők, valamint polgármesterek köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő felvételéről és a felvétel igazolásáról szóló tájékoztatást.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  
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Hozzászólás, észrevétel nem lévén, Nagy András polgármester berekesztette az Alakuló ülést. 

K.m.f. 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


